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উদ্ভিদ-বিচার। 

' প্রথম ভাগ। 

উ্যছুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক : 

সংক্কলিত। 

কালকাতা 
বি, পি, এম্্স যন্ত্রে মুদ্রিত। 

মংবৎ ১৯২৬| 

42706 10 00744 মূল্য দশ আনা মাত্। 





বিজ্রাগন। 

মূলের উক্তপ্রকার নির্বাচন করিলে তৎসন্ব-ন্ধ কতক- 
লি আপত্তি লক্ষিত হ। যথাঃ গিরিগুহ! বা গৃহা(দর 

(উপরিভাগ হইতে লম্বনান উদ্ভিদের মূল অধোঁধাবিত না 
য়া উর্ধে উঠে! এতদ্ভিন্ন বায়ব্য এবং জলীয় (বাঁযু এবং 
জলে অবস্থিত) উদ্ভিদের মূল মৃত্তিক। পর্ধ্যস্ত নানিতে না 
পারে (এ রূপ সচরাচারই ঘটিয়া থাকে), হ্বতরাং সেস্থলে 
উক্ত উদৃতিদ গৌষণ সামিগ্রী মৃত্তিকা হইতে আকর্ষণ করে 

না। যাহা হউক এব্প্রকার আঁপত্তিতে কিছু যাঁয় আসে না। 

উদাাভদাবদ্যার অধ)1পল। অস৯-885711 ৮ পিসি) ০৩ 

কঠিন। এতদভিন্ন মানচিত্র ব্যতীত ভুগোলবিবরণ গঠি 

যেমন ছুরহ, প্রতক্ষ উদাহরণ (মূল, কাণ্ড, পত্র; পুষ্প? 

ফল, বীজ ইত্যাদি যখন যে বিষয় পঠিত হইবে ) অভাবে 

ইহার অধ্যয়ন তাঁদুশ কঠিন। পাঠ করিয়। দেখিলে 



লক্ষিত হইবে যে এই পুস্তক লিখিত উদাহরণ গুলি (পরা য় 
সমুদায়ই সুলভ এবং অর্জন পরিচিত। সুতরাং অভ্র 
বিষয়ে শিক্ষা প্রদান কিম্বা শিক্ষা গ্রহণ কাঁলে তাহাঁদিগের 

সংগ্রহ কঠিন বা! আয়মদাধ্য নহে। উদাহ্রণীয় 'তী 
মন্মথে না রাখিয়া গ্রস্থলিখিত বিষয়গুলির উদবেধ 

নিরতিশয় কঠিন হইবে এই আঁশঙ্কায় বহ্বায়াঁন বীর 

করিয়। (পরায়) প্রত্যেক আবশ্যক স্থলে একাধিক সুলভ 

এবং পশিচিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে যথাসাধ্য চেষ্ট। 
করিয়াছি 

বিজ্ঞান শীস্্রার্থাদিগের অনুক্ষণ তন্ুজিজ্ঞান্ু হওয়া 

নিতান্ত আবশ্যক | গঠিত বিষয়ের সর্ফদ] আলোচনা, তক 

এনং মীমাংল। ন। করিলে প্রত প্রস্তাবে তাহাতে বাহ" 

গি লাভ করা যায় দাঁ। উদ্ভিদ. বিদ্যার্থী গৃহ হইতে 
বহ্ছিগত হুইগ্র! যে দিকে নেত্রপাত করিবেন সেই ্ রিকেই 

উছাঁর অধীত বিদ্যার উদাহিরণ জাজ্বলামান দেখিবেন। 

' পুস্তকে যে গুলি পাঠ করিয়াছেন আলম ত্যাগ করিয়! 

সেই গুলি কেবল খাটাইয়া লইলেই হইল | নুতন অর্থ 
ট পুর্ঘ কোন উদ্ভিদ, পুষ্প, ফল, বীজ অথবা 

রি 

আআ 
৫. 

দি 
সপ ভদিক অন্য কোন পদার্থ নয়ন গ্রেঁচর হইলে তদ- 

দেই ততমংক্ররান্ত যাঁবতীঘ় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে 

কখনই গর1সুখ থাঁকিবেন না| পুস্তকে যে বিষয়ের +বল 
&কটী মাত্র াগ প্রাপ্ত হইয়াছেন অন্বেষণ করিয়' 

দেখলে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত গাইবৰেন। 



ঠ 

াতঃপর লিখিত পুস্তক যেখখনে কেবল উদিদ বিষয়ক 

শিক্ষা প্রদাঁনেই উদ্যত, সে-স্থলে ইহা অবশ্যই এবং 
সর্ধাগ্রে জ্ঞাতব্য যে “উদ্ভিদ. কাহাঁকে বলে?” । এই 

প্রশ্নের প্ররুত উত্তর প্রদাঁন করা সহজ নহে । থে হেতু যদদি- 

ও... শ্রেিস্ছে ওদ্বতিদ. প্রাণী এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ 

একটুকধের গরম্পর প্রতেদ সহজেই উপলব্ধি করা যায়, 

তথাপি সর্াধ শ্রেণীষ্থ প্রাণী হুইতে অর্থঃ. শ্রণীষ্ছ 
উদ্ভিদ, চিনিয়া লওয়। অতীব কঠিন | এই নিমিত্ত 

প্রদিদ্ধ উদ ভিতত্ববিৎ লিনীয়ম. চেতন অচেতন এবং 

উদভিদ. এই ভ্রিবিধ পদার্থের যে রূপ নির্বাচন করিয়া 
গিরছেন নিঙ্গে তাহাই বথীবথ রূপে উদ্ধ'ত করা গেল। 

য্থা 2 

১| আকরীয় কিন্বা খনিজ পদার্থ কেবল মাত্র বর্দিত 
হয়| 

২। উদ্ভিদ্রগণ বর্ধিত হয় এবং নির্দিষ্ট কল জীবিত 

থাকে | 

৩। প্রাণীগণ বদ্ধিত হয়, নির্দিষ্ট কাঁল জীবিত থাকে) 

এবং মুখ হাথ বোধ করে | 5 

উদ্ভিদ বেতার সমুদাঁয় উদ্ভিদ্কে ছুই মহ! শ্রেণীতে . 

বিভাগ কবিয়াঁছেন | যথা 

১। মপুষ্পক উদ্রভিদ. অর্থাৎ যে দকল উদভিদ পুষ্প 
প্রদব করে। 7 



$ 

২| অপুষ্পক উদ্ভিদ, অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদ 
পুষ্প প্রসৰ করে না। 

এই পুস্তকে কেবল সপুত্পক উদ. তিদের বিষয়ই বিরত 

হইল | অপু্পক উদ্ভিদের বিবরণ এবং উদ্ভিদ - 
বংশের জাতি বিভাগ এবং নির্ণয় প্রণালী  ছ্িয় 
ভাগে লিখিত হইবে | তি ৭ 
সপুষ্পক উদ ভিদের অঙ্গপ্রত্যদ্গের বিবরণে নিম্ন লিখিত 

প্রথালী অবলম্বিত হইয়াঁছে। 

যথা 277 

১ মূল ১১ মূলের কায 

২ কাণ্ড ১২ কাণ্ডের কাঁধ 

৩ শাখ! প্রশাখা ১৩ পত্রের কার্ষয 

৪ পত্র ১৪ ফলতত্ 

৫ মুকুল ১৫ কীজ তত্ত্ব 

৬ পুষস্প-বিন্যাঁস 
৭ পুষ্প 

৮ ফল 
9) ডিম্বাণু ৪ 

১০ বীজ ইত্যাদি 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে একতঃ ইহা বিজৃতীয় তাঁষা 

হইতে অনুবাঁদিত, তাহীতে আবার বিষয়টা অতীব কঠিন 

সুতরাং পাঁঠকবর্থ যে কথায় কথায় £ গ্রন্থথানি নীরস 

এবং শ্রুতি কটুশব্দ পরম্পরায় পরিপুরিত ” বলিবেন তাহ 



৫ 

কিছু বিচিত্র নয় | কিন্তু বিবেচন1 করিয়া দেখিলে লক্ষিত 
হইবে যে বিজ্ঞান শাস্ত্র মাত্রেই আলোচন। প্রথমতঃ 
কঠিন এবং নীরম বোঁধ হয়। কিন্তু বাত্পত্তি লাভ করিতে 
পারিলে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। অতঃপর 
গ্রন্থ” " পল অসংলগ্ন, ছুরূহ, কিনব! ব্যাকরণের 
অনন্ুমোর্ধিত খেধ হইবে পাঁঠক বর্গ অনুগ্রহ পর্বাক 
গোঁচর করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে তৎসমুদায়ের সংশোধন 
করা যাইবে। 

১২৭৬। ভাদ্রমাম | জীযুনাথ মুখোপাধ্যায় 
রাঁণাধাট। (নবদ্বীপান্তর্গত গরিবগুর) 





সুচী পত্র 

প্রথম অধ্যায় | মূল ১ 5০ চিত ঠাগ 

দ্বিতীর অধ্যায় | কা .* ০১15 ৮১ 

ভূতীয় অধায় । পত্র ৮ ১, ৮৮ ২২৪৪ 

”. অধ্াঁয় মুকুল ১১ ১১১৮১ 8৫8৭- 

পঞ্চম অধ্যায় | পুষ্পবিন্যাঁন এবং পেধম্পিকপত্র ৪৮--৬০ 

বষ্ঠ অধ্যায় | পুষ্প .. ৯ ৬১:৭৫ 

জপ্তম অধ্যাঁয়' | পুম্পমুকুলের আভ্যন্তরিক বিন্যাঁ ৭৬-- 
অষ্টম অধ্যায় | পে1প্পিক রক্ষীজ্্িয়ি ... ৭৭৮৮ 
নবম অধ্যায় | অত্যাবশ্যক জননোক্ট্রিয় ,... ৯৯--১০০ 

দশম অধ্যায় | গর্ভকেমর ** ২১০১-১১২ 

একাদশ অধ্যায় | ফল .৮ 5৫ ৮ ১১৩-১৩৩ 

দ্বাদশ অধ্যায় | ডিম্বাণু ধা ৪৪৩ ৪০৩ ১৩৪-৮১৪০ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় | বীজ ,... ৮ ০ ১৪১৪৭ 
চতুর্দশ অধ্যায় | মূলের কার্য ১৮ ৮ ১৪৮-০৫৩ 
পঞ্চদশ অধ্যার | কাণ্ডের কার্ধ্য ৮৮০০ ১৫৪-১৬৯ 
যোঁড়শ অধ্যায় | পত্রের কার্য) ,.১ ২.১ ১৬২--5৭০ 

সপ্তদশ অধ্যায় | উদ্ভিদ্ রস পরিশোষণ... ১৭১--১৭৫ 

অফ্টীদশ অধ্যায়। পেখন্পিক রক্ষীন্দ্িয়ের কার্ধ্য ১৭৬-+১৭৯ 
উনবিংশ অধ্যায়। জননেক্িয়ের কায ... ১৮১৮৩ 
বিংশ অধ্যায় | ফলত ১৮৮০১৮৪১৮৩৬ 

একবিংশ অধ্যায়। বীজততত্ব .৮ ৮ ১৮৭-১৯৩ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় | ওঁদভিদিক উষ্ণতা) আঁলোঁক এবং 

. শ্রতি , ১ 25080 07 ১৯৪১৯৬ 







পরিবর্তন 

পৃষ্ঠা ৮ পউক্তি... অশুদ্ধ .. শুদ্ধ 
৫৬ ৩, একপ্রস্থ ১১ একপার্ব্রস্থ 
এ ্ ৬ *** দ্বিপ্রন্থ ০" দ্বিপার্্বপ্রহ্ 
এ ১০--১৩ ভুল 

শিরোনিভ এবং শিরোনিভের 
ক্ষুদ্র পুম্প উভয়ই মধ্যগামীরূপে 
বিকসিত হয় । সুতরাং এস্থলে 
এরূপ উদাহরণ দেওয়। অমং 

লগ্ন হইয়াছে। 

(৮ 5০৮ ১ একপ্রশ্থ ,১ একপার্থপ্র্থ 

2৪৪ এ, 2 দ্বিপ্রশ্থ ১.১. দ্বিপার্্প্রস্থ 

৬০ ... ১১ একপ্রচ্দ্বিপ্রস্থ একপার্বপ্রস্থ। দ্বিপার্্ পরশ 

৬৯ .... ৫. অপক্কাবস্থ.. ব্যর্থ বা নিষ্ষল| 

ও ১, ২০ ,,১ অনলোদর .. একগুচ্ছক 

ও .. ২০ ,*. ছ্বিসোঁদর .. ছিগুচ্ছক 

এ .. ৩৩, বছুমেোদর .. বন্ুগুচ্ছক 

সর্বএই অসোদর, দ্বিসোঁদর, ত্রিসোদর, এবং বু 

সোঁদর এই কয়েক শব্দের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে একগুচ্ছক, 

দিগৃচ্ছক ত্রিগুচ্ছক, এবং বহুগুচ্ছক; পঠি করিতে হইবে । 



উত্ভিদ্:বিচার । 
সপুষ্পক উদ্ভিদ | 

মূল | 

উদ্ভিদের যে অগ্শটা মৃত্তিকা মধ্য প্রোথিত থাঁকে, 
যাহার বলে উদ্ভিদ. মৃত্তিকার উপর মোঁজ1 থাঁকে, এনং 

যদ্দ্বারা মৃত্তিকীর রদ শরীরম্থ করিয়! উদ্ভিদ, জীবিত 
থাকে তাঁহাকে মূল কহে | 

মূল শিকড় হইতে যে সকল শিকড় বহির্গত হয় তীহা- 

দিগকে গ্রকনুত শিকড় বলে। তদ্রভিন্ন অন্যান্য শিকড়কে 
আস্ানিক শিকড় কছে| বট-বৃক্ষের ঝুরি আস্থানিক 

শিকড়ের উত্ক্ষ্ট উদাহরণ 1 

আজ; কীঠাল, জাঁম, পেয়ার, লেবু, তিন্তিডী প্রভৃতি 
বুক্ষের ঘাঁবতীয় শিকড় প্রর্ঠত অর্থাৎ মূল শিকড় হইতে 

নির্গত। এই সকল রক্ষের চার মৃত্তিকা ভেদ করিয়! 
উঠিবার সগয় ছুই পাঁর্শে দুইটী বীজ-পন্র লইয। উঠে। 



২ উদ্ভিদ্বিচার। 

অনেকেই দেখিয়াছেন যে কীইবীজ বপন করিলে যে 

চার! বাহির হয় সেই চারার ছুই পার্থ উক্তবীজ দুই- 

তাগে বিভক্ত প্রায় হইয়া অসংলগ্ন থাকে। বোধ হয় 

যেন বীজ ভেদ করিয়! চার বাহির হইয়াছে | এই 

নিমিত্ত এই সকল উদ্ভিদকে দ্বি-কীজ-দল খল যাঁয়। 
অর্থাৎ চার বাহির হুইবার সময় ফেবল দুইটা মাত্র দল 
সর্ধাগ্রে দৃষ্টি গৌঁচর হয়| অপ্পকাঁল মৃত্তিকাঁভেদ করিয়। 
উঠিয়াছে এমন চাঁরা গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই 
উহ] দ্বি-বীজদল কিন! জানিতে পার] যাঁয়। এবম্বিধ 

উদ্ভিদের মূলোৎ্পাটন করিয়া! দেখিলে লক্ষিত হইবে যে 

তাঁহার সমুদাঁয় শিকড়ই প্ররূত | একটীও আস্থানিক নয় | 

ভাতএব আত্ম, কাঠাল প্রভৃতি উদ্ভিদের যাবতীয় শিকড় 
প্রকূত, এই বাক্যের পরিবর্তে দ্বি-বীজদল উদ্ভিদের 
সমুদাঁয় শিকড়ই প্রকৃত, এরূপ বলা যাঁয়। 

তাল, গুবাঁক, নারিকেল, খেজুর, ধীশ প্রভৃতি উদ্চি- 
দের অমুদায় শিকড়ই আস্থানিক অর্থাৎ মূল শিকড় 
হুইতে বহির্ঠত নহে। ইছাঁদিগের মূলশিকড়ও নাই | 
রাক্ষের গোড়ার চতুর্দিক, হইতে শিকড় বাছির হয়। 

এই সকল উদ্ভিদের চারা বাঁহির হুইবাঁর সময় কেবল 
একটা মাত্র দল দর্ধাগ্রে দৃট হয়। এই নিমিত্ত ইহা" 
দিগকে এক-বীজদল বলিয়া থাকে। অতএব তাল, 

গুবাঁক, প্রভৃতি উদ্ভিদের যাবতীয় শিকড় আঁস্থানিক, 
ইহা বলার পরিবর্তে সমুদয় এক-বীজদল উদ্ভিদের 



মূল। ঙ 

শিকড়ই আঁস্থানিক বলিলেও হয়| পরীক্ষার জন্য 

একটা ধাঁশের গোড়া উপড়াইয়। দেখিলেই এই শ্রেণীস্থ 

উদ্ভিদের শিকড় কিরূগে বাহির হয় অবগত হইতে 
গার! যাঁয়। 

অতঃপর কোঁন একটা উদভিদের শিকড় পরীক্ষা 

করিয়] দেখিয়া বালকের! অনাঁয়মেই বলিতে পাঁরিবেন 

যেইহা! এক-বীজদল কি দ্বিবীজ-দল? আঁবাঁর রৃক্ষটী 

কোঁন্ শ্রেণীভুক্ত অবধাঁরণ করিতে পাঁরিলে তাহার 
শিকড়ের স্বভীবও অবগত হইতে পারিবেন | 

দ্বি-বীজদল উদ্ভিদের প্রকৃত শিকড়ের বিন্যাস দেখিতে 
অতি সুন্দর | এরখমত; একটা শিকড় ঢুই ভাঁগে বিভক্ত 
হইয়াছে | তত্পরে এই ছুইটী বিভত্ত ছুইয়| চারিটী) এ 

চারিগী আটটা, এ আটটগী; যোলটা; এই প্রণালীতে 

সমুদাঁয় শিকড় বিতক্ত হইয়াছে | এক্প বিভাগের প্রণা- 

লীকে দ্বৈভাগিক প্রণালী কা! যাঁয়; অতএব দ্বিবীজ- 
দল উদ্ভিদ, দেখিয়া বৃক্ষ মৃত্তিকীর নীচে টদ্বতাগিক 

রূপে শাখা! প্রণাঁথাঁয় বিভক্ত হইয়াছে বলিলে তাহার 
শিকড়ের বিন্যাস অতি সংক্ষেপে বর্ণন। করা হয়| 

অনেক উদ্ভিদের উক্তরূপে বিভক্ত শিকড় গুলির 

মধ্য দিয়া একটী স্থল শিকড় মৃত্তিকায় নামিতে দেখা 
যাঁয় | এই স্থ,ল শিকড় দেখিয়া বোঁধ হয় যেন গুড়ি 
সক হুইয়! মৃত্তিকাঁর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই স্থল 
শিকড়কে প্রধান মূল কহে | 



৪ উদ্ভিদ্বিচাঁর | 

আঁবাঁর এমন অনেক উদ্ভিদ আছে ফাহীদিগ্নের মূল 
শিকড় হুইতে এককালে বহুসংখ্যক শিকড় চতুর্দিকে 

' বহির্গত হয়। এই সকল শিকড় আঁকাঁরে প্রায়ই অমান। 
এবছিধ শিকড়কে তন্তময় অর্থাৎ আঁশাল মূল কহে। যে 

সকল উদ্ভিদ আলগা মাঁটা কিম্বা বাঁলুফাময় ভূমিতে 

জগ, তাঁহা!দিগের শিকড় প্রায়ই আঁশাল হইয়া থাকে | 

গলাগু, অর্থাৎ পেঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল ইহার 
উতরুষ্ট দৃষ্টীত্তস্থল। 

মান কচু, গল, গৌঁলআলু প্রভৃতি অনেক উদ্ভি- 
দের প্রধান মূলে এ এ উদ্ভিদের পৌঁধণোপযোগী 
সামগ্রী সঞ্চিত থাঁকে | পুপ্প বাঁহির করিবাঁর সময় এই 

আমগ্রীর প্রয়োজন হয়| এতন্তিন্ন তাঁদৃশ প্রধান মূল 
পুিকর খাদ্য বলিয়া আমর সচরচর ব্যবহার করিয়া 

থাঁকি | এই সকল উদ্ভিদের কা কিন্বা! ভাটা কা্ঠনয় 
নহে | এই নিমিত্ত ইহাঁদিগকে কোমল উদ্ভিদ কছে। 

কেহ কেহ বলেন উপরিউক্ত মূল বাস্তবিক মূল নহে | 
উীহাঁদের মতে উহা এ উদ্ভিদের অন্তর্ভৌম অর্থাৎ 
মৃত্তিকাঁর নিশ্নস্থিত কাঁও। ইহা হইতে বহির্ঠত ছোট ছোট 

শিকডকেই তীহাঁর গ্রক্কত শিকড় ধলিয়। থাকেন। 

উচ্চ শ্রেণীস্থ অপুম্পক উদ্ভিদের সমুদয় মূলই অপ্র- 

কত। দ্বি-বীজদল উদ্ভিদের মধ্যে যে অমস্ত উদ্ভিদ 
অটৈবজিক অর্থাৎ বীজ হইতে উৎপন্ন নছে। তাহাদিগের 

মূল ও অগ্রকত, তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে শেষোক্ত 



রাতে 

| 

মূল। ৫ 

উদ্ভিদের অগ্রক্ীত+ শিকড় সমুদাঁয়ের বিন্যান ঠিক 
বৈজিক অর্থাৎ বীজ হইতে উৎপন্ন দ্বিবীজদল উদ্ভিদের 

প্রকৃত শিকড়ের মত। অর্থ।ৎ যাঁবতীর মূল দ্বৈভাগিক | 
আঁর এক-বীজদল এবং উচ্চশ্রেণীস্থ অগুত্পক উদ্রভিদের 
অপ্রক্কত শিকড় সমুদায় গোড়ার চতুর্দিক হইতে বহির্গত 

হ্য়। | 
খেজুর নারিকেল প্রভৃতি তাঁল জাতীয় উদভিদের 

অপ্রককত শিকড় সমুদাঁয়ই কাষ্ঠময় | 
গঠনের ইতর বিশেষ বিবেচনা করিয়া মূলের ভিন্ন 

ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়! থাকে | যথ| $-- 
কোন কোঁন উদ্রতিদের মূল পর্ধ্যাঁয় ক্রমে এক স্থানে 

স্থন এবং অপর স্থলে সঙ্কৃচিত দেখা যাঁয়। এই স্থ,ল 
ংশ গুলি একটু তফাৎ তফাৎ থাকিলে মূল মালাক্কৃতি 

বলিয়া অভিহিত হইয়া! থকে। অপর দ্থ,ল অংশগুলি 
পরম্পর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তর্ট থাকিলে মূলকে অঙ্ুরীয়া- 

ক্লঁতি কহা যাঁয়। আর এস্থ,ল অংশগুলি যদি পরম্পর 
সমদূরবর্তর্ণ না! থাঁকে অর্থাৎ একস্থানে কাঁছীকাছি এবং 
অপর স্থানে তফাঁৎ তফাৎ থাকে, তাহ! হইলে মূলকে 
রন্থ্যাক্লৃতি বল! যাঁয়। ধীশের শিকড়ে মাঁলাক্কতি এবং 

রন্থাণক্কতি উভয় প্রকার মূলের, এবং সর্বজন নুলভ গন্ধ 

অর্থাৎ গাঁধো। খড়ের শিকড়ে অদ্ুরীয়াতির উদাহরণ 
দেখিতে পাঁওয়। ঘাঁয় | 

এতস্তিন্ন। কোন কোন উদ্ৃতিদের প্রধ।ন মূল সোঁজ। 



উদ্ভিদ্বিচাঁর। 

ন1 হইয়| মৌচড়।ন হইয়! থাকে | এবন্বিধ মূলকে আকুঞ্চিত 
মূল কহে। প্রধান শিকড় কর্তিত প্রায় সহম! শেষ প্রাপ্ত 
হুইলে অর্থাৎ মূল হইতে ক্রমশঃ সক হইয়া! ন। নামিলে। 

তাহাঁকে ক্রিপ্র মূল কছে। 

কতকগুলি উদ্ভিদ. আছে যাঁহাদিগের শিকড় শুন্য 
অবস্থিতি করে| এই প্রকাঁর মূলকে বাঁয়ব্য মূল কছে। 

অলগূলতাঁর শিকড় এবস্বিধ মূলের উত্কউ উদাহরণ। 

আবার কতকগুলি উদ্ভিদের শিকড় জলে অবস্থিতি 
করে| মৃত্তিকাঁর সহিত তাহার কোঁন সংশ্রন থাকে না। 

এরূপ শিকড়কে জলীয় মূল কহে | টোকাপান। প্রভৃতি 
শৈবালের মূল এতা দৃশ মূলের সুন্দর উদীহরণ | 

প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

5| উদ্ভিদের কোন. অংশকে মূল কহে? 

২। গর্ত এবং আস্থ(নিক শিকড় কাঁহকে বলে? 

৩। কোন্. কৌন. জাতীয় উদভিদে এই ছুই প্রকাঁর 
শিকড় দেখিতে পাঁওয়। যায়? সচরাঁচর উদ্ভিদ দেখিলেই 
কি, তাঁহার শিকড় কীদৃশ' বলিতে গার! যাঁয়? উদা- 
হরণ দেও। | | 

৪ | এক-বীজদল এবং দ্বি-বীজদল উদ্ভিদ কাঁহাঁকে 
বলে? উদাহরণ দেও | 



মূল | 

& | দ্বি-বীজদ্ল উদ্ভিদের প্রত মূলের বিন্যাস কীদৃশ? 
এবস্িধ বিন্যাস প্রণীলীকে কি বলা যাঁইতে পারে? 

৬। প্রধান মূল কাঁহাঁকে বলে ? 

৭| তন্তময় মূল কাঁহকে বলে; এবং কি প্রকার মৃত্তি- 

কোঁৎপন্ন উদ্ভিদের এবন্বিধ মূল দেখিতে পাঁওয়। যায়? 
উদাহরণ দেও | 

৮ | কোমল উদ্বভিদ. কাঁছাকে বলে? উদাহরণ দেও | 

কোমল উদ্ভিদের প্রধাঁন মূল বাস্তবিক কি? 
৯| জমুদায় দ্বি-বীজদল উদ ভিদেরই মূল কি একত? 

যদি বর্জন থাঁকে ত উদাহরণ দেও | 
১০ উচ্চ শ্রেণীস্থ অপুম্পক উদ ভিদের এবং বীজ হইতে 

উৎপন্ন নহে এমন দ্বি-বীজদল উদ্ভিদের অপ্র্কত পিক- 

ডের বিশেষ কি? 

১১। মা'লাকুতি, অঙ্গুরীয়াককতি এবহ' গ্রন্থ্যাককৃতি মূল 

কাহাকে বলে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 

১২| আকুঞ্চিত এবং ক্রিপ্ত মূল কাহাঁকে বলে? 

১৩। বায়ব্য এবং জলীয় মূল কাঁহাকে বলে? উদ্দা- 
হরণ দেও | | 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
কাণ্ড। 

নিম্বভাগে মুল এবং উপরিভাগে শাখা, প্রশাখা, 

এতদুভয়ের মধ্যস্থিত অংশকে উদভিদের কাঁ্ড কহে! 

কাণ্ডের যে স্থান হইতে পত্রোদগত হয়, সে স্থানকে 

কাণ্ডের গ্রন্থি কহে। পরস্পর নিকটবর্তী গ্রন্থিদ্য়ের মধ্য- 
স্থিত স্থানকে গ্রন্থি-মধা বলে। গ্রন্থিমধ্যের দৈর্ঘ্য এবং 

হুস্থতা অনুসারে কা দীর্ঘ অথবা খর্ধাকার হইয়া থাকে 

বংশ, ইক্ষু প্রভৃতি ঘাঁন জাতীয় উদ্ভিদ পরীক্ষা, করিয়। 

দেখিলে গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-মধ্য কাঁহাকে বলে সম্যক্ রূপে 

উপলব্ধি হইবে। 
কাঁগুঢুই প্রকাঁর। একপ্রকার মৃত্তিকাঁর নীচে থাঁকে। 

অপর প্রকার মৃত্তিকার উপর অবস্থিতি করে | প্রথমোক্তকে 

4 আন্তর্ভৌম ” এবং শেষোক্তকে বাহ্য কাণ্ড কছে। 

(১)অন্তর্ভৌম কাণ্ড । * 

: বস্থিধ কাণ্ডের বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহা পর্ণশল্ক (১) 

বিশিউ । ওল; মাঁনকচু প্রভৃতি কোমল উদ্ধতিদেরই 

সচরাচর এতাঁদৃশ কাঁগু হইয়। থাকে । এবং এই সকল উদ্- 
6865 7758828584885852 

* শিক্ষকের গ্রতি উপদেশ। 
(৯) মৃত্তিকা হইতে একট? মানকচু উঠাইয়। বালকদিগকে দেখাইয়। 

দিবেম থে ইহার গায়ের দাগ গুলিকে গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি সংলগ্ন 

শল্ক জর্ধাং জাইসবৎ রূপাত্তরিত পত্রে পর্ণশল,ক কছে। 



কাঁ্ড। ৈ 

ভিদের জমুদাঁয় শিকড় প্রায়ই অপ্রক্কত দেখ যায়| গঠন 
এবং বর্ধিত হওয়ার প্রণালী অনুমারে এই কাঁগু ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে অভিহিত হইয়া থাকে । যথা কন্দ, নিরাটকন্দ, 
সংশ্লিষ্ট নিরাঁটকন্দ এবং স্কীতকন্দ | 

অন্তর্ভৌম কাঁণ্ডের অধিকাঁংশেরই মধ্যে প্রতুর গরিমাণে 
শ্বেতিসাঁর অথর| উদ্ভিদের পৌঁধণোঁপযোঁগী অন্য সামগ্রী 
সঞ্চিত থাকে | কোঁন কোন কাণ্ডের মধ্যে তঁষধ কিন্বা 
শিপ্পকার্যেপযোগী-দ্রবও দেখা গিয়াছে | 

কনদ- ইহ! এক প্রকার অন্তর্ভৌোম কাঁগ। ইহার 
অধিকাংশই পর্ণশলৃক বিনির্সিত| গৌঁড়াতে কেবল একটু 
মাত্র নিরাট অংশ লক্ষিত হয় | ইহাঁকেই এ্রক্কুত কাঁও কছে | 
পর্ণশলক কর্তৃক সম্পর্ণ রূপে বেটিত হইলে কন্দকে 

পরিশল ক বলা যাঁর, যেমন পলা, অর্থাৎ, পেঁয়াজ (২) 
কন্দের কিয়দংশ মাত্র পর্ণশল্কদাঁরা বেডটিত থাকিলে 
ইহাকে অপরিশলুক বলিয়। থাকে | মুসব্ধরের কাণ্ড অপ- 
রিশল ক কন্দের উত্রুষ্ট উদাহরণ | 

নিরাঁটকন্দ- ইহ! দেখিতে প্রাঁর ঠিক কন্দের মত | 
কিন্তু গঠনে বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আঁছে। ইতি পুর্কেই 

উক্লিথিত হইয়াছে যে কন্দের অধিক ংশই মাঁংনল পর্ণশল্ুক 
বিনির্মিত। গৌড়াঁয় কেবল একটু মাত্র নিরাট অংশ আছে | 

কিন্তু নিরাটকন্দে ঠিক তাঁহার টবপরীত্যই লক্ষিত হইয়া 
২্১)একচী পেয়াজ ছাঁড়াইয়। বালকদিগকে দেখাইয়া দিবেন যে 

ইহার এক একখানি খোপাকে শল্ক অর্ণাৎ আইসব অংশ কহে। 
এবং গোড়ার নিরাট অংশটীখ দেখাইয়। দিবেন । 



১৫ উদ্ভিদ্বিচার। 

থাঁকে | অর্থাৎ ইহার অধিকাঁংশই নিরাঁট, কেবল আর্্প 
অংশ মাত্র পর্ণশল্ক বিনির্সিত। এই নিমিত্ত ইহা নিরাট 

কন্দ বলিয়! অভিহিত হুইয়! থাকে | দশবাইচপ্তীর কাগু 

নিরাট কন্দের সুন্দর দৃষ্টান্ত | 
সংলিষ্ নিরাটকন্ন *-_দেখিতে ঠিক, মূলের মত। 

মূল বলিয়াই অনেকের ভ্রম জন্মিয়! থাকে। কিন্তু যেখানে 
ইহা'র পত্র মুকুল বাহির করিবার ক্ষমতা আছে, এবহ 

মূল হইতে পত্র মুকুল বহির্গত হয় না, মেখধনে উক্তন্নপ 
ভ্রম হওয়া সন্ভাবিত নহে | অংলিষ নির|টকন্দ এক প্রকীর 

আন্তর্ভৌম কাণ্ড | ইহার গ্রন্থিমধ্য সমুদায় অত্যন্ত সংকীর্ঘ। 
ইহা! এক প্রান্তে রৈখিক আকারে বর্ধিত এবং অপর 

প্রান্তে পরিশ্ষ্ক হইতে থাঁকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে 

ইস্থা অবিচ্ছিন্ব-রূপে অংযুক্ত নিরাট কন্দের শ্রেণী, 
টৈখিক আকারে রদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়াছে। নিরাট কন্দের 

সহিত ইহার রা এই যে নিরাট কন্দ মধ্যত্যাঁগীনূপে 
বৃদ্ধি পাঁয়, অর্থাৎ পূর্ত নিরাটকন্দের চতুঃপার্খ বেষ্টন 

করিয়। নূতন শিরাটকন্দ বহির্গত হইতে থাঁকে। এবহ 
সংলিষ্ট নিরাঁট কন্দ রৈখিক আকারে অর্থাৎ এক প্রান্তে 
রৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে | আর্রক (১) অর্থাৎ আঁদ। 

হল্লিউ নিরাট কন্দের উৎকৃষ্ট উদাহরণ | 

* শিক্ষকের এতি উপদেশ। 

(১ একী রপ্ধিশীল আদার গাছের গোঁড়া খুশড়িরা ব লকদিগকে 
দেখাইয়া দ্িৰেন যে একখান আদ] অনেকগুলি নি কন্দ বান- 

দি 
বি টা 



কা] ১৯ 

স্কীত কদ্দ-ইহাও একপ্রকার অন্তর্ভোমকাগ্ড। 
ইনার গায়ে স্বতন্ত্র কাণ্ড বহির্গত করণক্ষম বু সংখ্যক 

মুকুল আঁছে | এই মকল মুকুলকে সচরাঁচর লোকে চক্ষুঃ (১) 
বলির! থাকে | গোল আলু ইহার উৎক্উ উদাহরণ | 

(২ )বাহ্য কাণ্ড। 
গত্রীয় উপযোগই বাহ্য কাঁণ্ডের বিশেষ চিহ্ন | সচর।চর 

ইহ্াকেই লোকে প্রন্কত কা বলিয়া জানেন | নি্ন 
লিখিত কাঁরণে এবন্বিধ কাঁখের আকারের ইতর বিশেষ 

হইয়া থাঁকে | যথাঁ 
প্রথমতঃ | গ্রন্থিমধ্যের টর্ধ্ের তাঁরতম্যান্ুমারে 

কাঁথের আকারের ইতর বিশেষ হইয়া থাঁকে। অর্থাৎ 

গ্রহ্থিশ্রেণী পরম্পর দৃরবত্ত থাকিলে কাণ্ডের আঁকার 
দীর্ঘ, এবং নিকটবত্তর্ণ থাঁকিলে উহ] খর্র হয়। 

দ্বিতীয়তঃ | কাণ্ড যে স্থান হইতে শাখা এশাখায় 

বিভক্ত হুয়, মূল হইতে তাহার দূরত্বান্ুসারে কাণ্ডের 
আকারের ইতর বিশেষ হইয়! থাকে । 

তৃতীয়তঃ | দৃঢ়তা অনুাঁরেও কাণ্ডের আকারের ইতর 
বিশেষ হইয়া থাকে | দৃঢ়তার অনুমারে আবার বাহ্য 

শ্দিত। এই নিমিত্ত ইহাকে সংঘ্লিষ্ট অনা সম্যক দ্ূপে মিলিত মিরাট' 
বন্দ কহ। যাঁয় | এবং ইহার বর্ধিত হওয়ার প্রণালী ও দেখাইয়1 দিবেন । 
একদিকে বাড়িতেছে অপরদিকে শুক্কত প্রাপ্ত হইতেডছে। 

(১) গোলজালুর চক্ষু কাহাফেবলে দেখাইয়| দিবেম। এবং 
সেগুলি যে বাচা বক মুকুল তাহাও বলিরা দিবেন। 



২ উদ্ভিদবিচাঁর | 

কাকে ছুই শ্রেণীতে বিভাঁগ কর] মাইতে পাঁরে | ঘথা 
ফোঁমলকাঁণড এবং দাঁকময় কা | তৃণলতাঁদি কোমল 

কাণ্ডের এবং অর্থ বটাদি দাঁক অর্থাৎ কাঁষ্ঠময় কাঁণ্ডের 
উদাহরণ স্থল 

অপ্পিকাঁংশ উদ্ঘভিদেরই কাঁড এরপ দৃঢ় যে মৃত্তিকাঁর 
উপর তাহারা সহজেই ঠিক মোঁজ| হইয়। থাকিতে 

পাঁরে | এবদিধ কাঁগুকে খাজু কাঁগ কছে | আরণ্য রক্ষদি 
এতাঁদৃশ কাণ্ডের উত্ক্লট উদাহরণ । কোঁন কোঁন উদ্- 
'ভিদের কাণ্ডের দৃঢ়তা আঁবাঁর এত কম যে কাঁগু মৃত্তিকাঁর 
উপর দণ্ডায়মান থাকিতে পারেনা | কেবল উবার অগ্র- 
ভাঁগটাই কথঞ্চিৎ উদ্থিত থাকে | তত্তিন্ন অপর নমুদাঁয় 
অংশ মৃত্তিকার উপর শয়ান থাঁকে। এতাদৃশ কাওকে 
ভূমিষ্ঠ কাণ্ড কছে। এই ভূখিষ্ঠ কাঁগড যদি মাঁঝে মাঝে 
আরস্থ্াানিক শিকড় বহির্গত করে, তাহ! হইলে, ইহা] লত।- 

নিয় বলিয়া অভিহিত হয়| যথ] পিপৃগলী অর্থাৎ 
পিঁপুলজাঁতীয় উদ্রভিদ | 

কতকগুলি উদ্ভিদ শ্য স্ব কাণ্ডের দৃঢ়তার অভাঁবে 
ঘদিও মৃত্তিকাঁর উপর সোঁজা হইয়া থাকিতে অক্ষম 
তথাপি দৃঢ়তর বৃক্ষ অথবা অন্য পদার্থ অবলম্বন করিয়। 
ভূমি শয্যা পরিত্যাগ করে | এইন্ূপ অবলম্বনের প্রণাঁলী 

অনুসারে আবার তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গ অভিহিত 

হুইয়! থাঁকে | যথা 
যে নকল উদভিদ. লাউ, শসা, কুম্মাণড প্রভৃতি শন! 
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জাতীয় উদ্ভিদের ন্যায় আঁকর্ষণী দ্বারা, কিম্বা আইবী 
লতাঁর মত আস্থানিক শিকড় দ্বারা; অথবা কাঁলজিরার 

শ্রেণীস্থ কৌন নির্দিষ্ট জাতীয় উদভিদের মত পত্রবৃস্ত- 
দ্বারা, দৃঢ়তর রৃক্ষ অথবা! অন্য কৌন পদার্থ অবলম্বন 
করিয়। উঠে তাহাদিগকে উদ্গ! লতা কছে। 

থে সকল উদ্রতিদ দক্ষিণ হইতে বাঁমদিকে? কিম্ব! বাঁম 

হইতে দক্ষিণদিকে; দৃচতর বৃক্ষ প্রভৃতিকে পরিবেষন্ 
করিয়া উঠে তাহাদিগকে পরিবেড্িক| লতা কহে, যথা 

গুলঞ্চ | দক্ষিণ হইতে .বাঁমদিকে পরিবেকটন ক্ধচিৎ 
দৃষ্ট হয়| 

কোঁমল উদ্ভিদের কাণ্ডে কাঁষ্ঠের ভাঁগ অত্যপ্প আঁছে 
বলিয়া শীত খতুতে তাহাদিগকে সজীব রাখা বড় কঠিন 

বোঁধ হয় | কিন্ত এবিধ উদ্ভিদের প্রধান অংশই অন্ত- 

ভেখিম। এই জন্য নিষ্ঠুর শীতের প্রতিবিধান সক্ষম 
কণ্ঠের অসভ্ভাবেও ইহার! দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিতে 
পারে। : 

কোঁমল উদভিদের মধ্যে ঘাঁদ জাতীয় ( ঘাঁস, ধাঁম 
ইত্যাদি ) উদৃভিদের কাঁওকে খড় ব' খড়িকা বলে | তদ-" 
ভিন্ন অপর অমুদার কোমল উদভিদের ফাঁগড কোমল কা 
বলিয়া! অভিহিত হয়| বশ প্রভাতি ঘাস জাঁতীয় উদ্ভিদের 

কাঁও সচরাচর শৃন্যগর্ত এবং গ্রন্থি বিশিষ হইয়া থাঁকে। 
যে সমস্ত উদ্ভিদের কাণ্ড দাঁকময় তাহার! বহুকাঁল 

জীবিত থাকে | যেমন অর্থ বট ইত্যাদি ইহাদিগের . 
২ 
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কাঁও, শাখা প্রশাঁখা বহির্গত করিবার প্রণালী অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত হইয়! থাকে । যথা_- 
অশ্ব, বট, আঁভ্্র, কাঠীল প্রভৃতি বৃক্ষের মত যে সকল 
উদ্ভিদের কাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শাখা প্রশাখা 
বহির্গত করে, সেই সমস্ত কাগুকে সচরাঁচর লোকে প্রকাও 

অর্থাৎ গুঁড়ি কহে | এবং খেজুর, নারিকেল, গুবাঁক প্রভৃতি 
তাল জাতীয় বৃক্ষের কাঁণডেরমত যে সকল কাণ্ডের কেবল 

অগ্রভাঁগেই শাখা প্রশীখা এবং পত্রাঁদি আবদ্ধ থাকে 

সেই সকল কাওকে কুঁদো অর্থাৎ লন্ব গুঁড়ি বলে। 

কাঁণড। 

সূলকাঁড হইতে শাখোদ্ধামন প্রণালী । 

কাঁগু পত্র বহির্গত করিলে, সেই পত্র এবং কাঁঞ্ের 

স্থিত ঘে কৌঁণ প্রস্তৃত হয়, মেই কোণকে পত্রের কক্ষ 
কছে | এই কক্ষ হইতে পত্রযুকুল বহির্গত হয়, এবং এই 

পত্রমুকুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! শাখায় পরিণত হয়। সচ- 
রাঁচর একটা পত্র-কক্ষে কেবল একটীমাত্র পত্রমুকুলই বহি- 
গত হুইয়। থাকে | কখন কখন একাধিক মুকুলও রাহির 
হইতে দেখা যায়| 

বৃদ্ধিশীল উদ্রভিদের অগ্রভাগ একটা করিয়! গন্র- 
মুকুল বহির্থত হইয়া থাঁকে। এবছ্িধ মুকুলকে অন্তুস্থ 

মুকুল কহে। ইহ! মূলকাঁণ্ডের দীর্ঘ করণ ব্যতীত আর কিছুই 
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নয়| অতৃস্থ এবং কার্সিক (অর্থাৎ পত্রের কক্ষ হইতে 
বহির্ঘত) পত্রমুকুল উভয়েরই আঁকার প্রকার অবিকল 
'একরূপ | বহির্গত ছইবার স্থানই কেবল ভিন্ন | মূল 

অর্থাৎ প্রধান কাণ্ড অতস্থ পত্রমুকুলাঁকাঁরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
এবং কাক্ষিক মুকুল শাঁখাঁয় পরিণত হয়| 

তাল জাতীয় উদ্ভিদের কা হইতে কাক্ষিক পত্র 

মুকুল বহির্গত ছয় ন1 | এই নিমিত্ত তাহাঁদিগের অগ্র- 
ভাগ ব্যতীত অপর স্থানে শাঁখ। পরশ খ। দেখিতে পাওয়া 

যায় না। ইতিপূর্কেই ইহার উল্লেখ কর! গিয়াছে। 
অশ্ব, বট প্রন্থৃতির মত যে সকল উদ্তিদের কাঁক্ষিক 

গত্রমুকুলসমৃহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরা শাখায় পরিণত হর» 

টি মধাস্থিত অর্থাৎ মূলকাঁণ, চতুঃপার্শস্থ শাখা 

খা অতিক্রম করিয়া! উঠে এবহ আকারের প্রাধান্য 
রক্ষ! করে, মেই জমুদাঁয় উদ্রভিদকে বৃক্ষ কছে। 

ঘে সকল উদ্ভিদের উপরি উক্তব্ূপ মধ্যস্থিত মূলকাশ 

স্বতন্ত্র বলিয়। লক্ষিত হয় ন1, কিন্ব! যে সকল উদ্ভিদ, 

কা্ঠম় হইয়া ও আকারে ছোট, তাহাদিগকে গুল ম 

কছে। যথা আইট সেওড়া, কাঁলকসিন্দা, চিতা ইতদি | 

উদ্বভিদের অমুদাঁয় কাক্ষিক পত্রমুকুল শাখায় পরি- 

গত হয় না; এবং কখন কখন তৎসযুদায় শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক 

অপ্রন্মুটিত অবস্থায় অবস্থিতি করে | এতদবস্থ মুকুল ব্যর্থ 

পত্রমুকুল বলিয়। অভিহিত হইয়1 থাকে | দেবদাঁকজাতীয় 

উদ্ভিদের সমুদার পত্রমুকুলই কিঞিৎকালের নিমিত্ত 
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ব্র্থ থাকে। তৎুপরে কাণ্ডের চতুর্দিক বেউন করিয়। 
বহু সংখ্যক পত্রমুকুল এককাঁলে শাখায় পরিণত হয়] 

সুতরাং শীাগুলি রুক্ষকে অতিমুন্বররূপে বেন করিয়। 
থাকে] | 
কও ভিন্ন মূল এবং পত্রের ধাঁরপ্রভৃতি উদ্ভিদের অন্যানা 
অংশ হইতেও পত্রযুকুল বহির্গত হুইয়া! থাঁকে | এবসিধ পত্র 
মুকুল আস্বাঁনিক বলিয়া! অভিহিত হয়। যথা আঁমলকি- 

পভৃতি উদতিদের মূলে এবং পাঁতরকুচিপ্রভৃতি গাঁছের 

পাতার পত্রমুকুদ দেখিতে পাঁওয়। যায় | 

পত্র কক্ষ হইতে একাধিক পত্রমুকুল বহির্গত হইলে, 
একটাকে স্বভীবিক, এবং অপর গুলিকে অতিরিক্ত পত্র- 
মুকুল কহ! যার | দেবদরঁক জাতীয় উদভিদে কখন কখন 
এককালে বনুসহখ্যক পত্রমুকুল একত্রিত হইয়ী বহির্গত 

হত। ইস্থার! শাঁখাঁয় পরিণত হইলে গুচ্ছ শীঁখ। বলিয়! 
২১, 
৬৩ হয়। 
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শাখার ৰপান্তর প্রাণ্তি। 

ছেলাঁঞ্চ। প্রভৃতি কতক গুলি উদ্ভিদ হইতে দীর্ঘ 
গ্রে অস্থূল শীখ| বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ ৰৃদ্ধিগ্রাপ্ত 
এবং পরিশেষে মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়| যে স্থানে মৃত্তিক! 

স্পর্শ করে শাখ। দেই স্থান হইতে আস্ণীনিক মূল এবং 
পত্র প্রসব করিয়া থাকে। স্থ'লতঃ শাখার উক্ত স্থান 
হুইতে স্বতন্ত্র এবং নুতন একটা উদ্দভিদ উদ্ভূত হয় | 
তদ্ধেপ নৃতনোদণ্ভূত উদভিদের শাখা যথ1 সময়ে মৃত্তি- 

কাম্পর্শ এবং তৎস্থান হইতে পুর্ব আস্থানিক মূল এবং 
পত্রো্পত্তি করে। ক্রমান্বয়ে এই প্রণালী দেখিতে 
গাওয়া যাঁয়। এবস্থিধ শাখাকে ধাবক (অর্থাৎ একস্থান্ 

হইতে স্থানান্তরে দৌঁড়িয়! যাঁয় বলিয়া) কছে। নির্দিষ্ট 
সময়ে অর্থাৎ নুতন উদ্ভিদ, স্বপৌঁষণ সক্ষম হইলে 
জনক-কাণ্ডের সহিত ইহার সংশ্লেষের কারণীভূত প্াৰক 

ক্রমশঃ বিলুপ্ত ইরা ষায়। ধাঁৰকের আবাঁর বহুবিধ 

রূপান্তর দেখিতে পাওয়। যায়| 

উপরি উক্ত রূপ স্বাঁভীবিক প্রণাঁলীর অনুকরণ করিয়! 
আমরা ইচ্ছ। ক্রমে কোন একটী উদ্ভিদের ( যথ। 
গোলাপের ) দীর্ঘ এবং অস্থ,ল শাখার কোন নির্দিউ 

ধংশ কিয়ৎকাঁলের নিমিত্ত মৃত্তিকীরুত রাখিয়া মেই 

অংশ হইতে মূল এবং যথ। গময়ে গত্রোৎপাঁদন করিতে 
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পীরি। পরিশেষে একগ্ুকারে উৎপন্ন নুতন উদভিদ্ 
বদ্ধমূল হইলে জমক শাখা হইতে ইহাকে বিশ্লি করা 
যাইতে গারে। অথবা অবিচ্ছিন্ন ও রাখিতে পাঁরা যায়। 

কখন কখন 'কাঁক্ষিক মুকুল কিয় পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়া দৃ়ীভূত হইয়া যাঁয়। এবস্াকার রূপীন্তরিত 

শাখাঁকে তীক্ষাগ্র-শীথা! কহে। গোলাপ প্রত্বতি উদ্- 
(তিদের ত্বকস্থিত এবং বার্ধাকু এভৃতি উদ্ভিদের পত্রস্থ 
কন্টকের মহত ইহাঁর বিলক্ষণ প্রভেদ আছে 1 তীক্াগ্র 
শাখ। রূপান্তরিত পত্রমুকুল এবং শেষোক্ত প্রকার কন্টক 

ওপত্বগুগযোঁগ ( অর্থাৎ ত্বকের উপরিস্থ তদংশ ) মাত্র। 
অলাবু, কুম্মাওড প্রভৃতি উদ্ভিদ আকর্ষণী দ্বার! সমী- 

পবন্ধরণ দৃচতর পদার্থ অবলম্বন করিয়া উঠে। এই 
আকর্ষণী স্থুলতঃ পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত শাখা মীত্র। 

মূলকাণ্ডের অগ্রভাগ ও আঁকর্ষণীতে পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে | যথা দ্রাক্ষালতা।। 



দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন । 
রগ দরততাহে। ০০ ইডি 

১। কাঁগড কাহীকে বলে? 

২। কাণ্ডের গ্রন্থি কাঁহাকে বলে? 
৩। গ্রন্থি মধ্য কাহাকে বলে? 

৪। গ্রন্থি এবং গ্রন্থি মধোর উদাহরণ দেও! 
৫1 কাণ্ড কয় প্রকার? ৰ 

&। অন্তর্ভোম কাণ্ডের উদাহরণ দেও | ইহাঁর বিশে 
চিহ্ন কি? 

11 অন্তর্তেম কাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাম কর। 
৮| কন্দের ব্যাখ্য! কর এবং ইছা'র উদাহরণ দেও | 

৯। পরিশলুক কন্দ কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও | 
১০ | পর্ণ শলুক কারেবলে ? উদাহরণ দেও | 

১১। নিরাট কন্দ কারে বলে? উদাহরণ দেও | 
১২। সংল্লিউ নিরাঁট কন্দের নির্বাচন কর এবং ইছাঁর' 

উদাহরণ দেও | 

১৩। মূল হইতে ইহাঁকে চিনিয় লইবাঁর উপায় কি? 
১৪। নিরাট কন্দের সহিত ইহার রিশেষ বা প্রভেদ কি? 

১৫। জ্ফীত কন্দ, কারে বলে? উদাহরণ দেও | ইহার 
চক্ষু গুলি কি? | 



ই পত্র।.. 

১] বাহাকাঁণ্ডের বিশেষ লক্ষণকি? 
১৭1 কি কি কারণে বাহ্য-কাণ্ডের আঁকারের ইতর বিশেষ 

হইয়া থাকে? 
১৮। খজুকাঁণড কারে বলে? উদাহরণ দেও | 
১৯| ভূমিষ্ঠ এবং লতানিয়া কা কারে বলে? উদাহরণ 

দেও। 
২০। কোঁন জাতীয় উভিদ আঁকর্মণী দ্বার! দৃঢ়তর 

গঁদার্থ অবলম্বন করিয়া উঠে? 
২১। গরিবো্টিকা' লতা৷ কাহাকে বলে? উদাহরণ 

দেও। 
২২| কোৌমল-কাঁওড উদভিদ্র কঠোরশীত প্রভাবে রা 

তে ত যে মরিয়! যাঁয় ন তাহীর কাঁরণ কি? 

২৩। কোঁন্ কৌঁন্ উদ্ভিদের কাঁণুকে এরকীণ্ড এবং 
কদো কছে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও। 

২৪। পত্র-কক্ষ কাছীকে বলে? 

২৫1 গত্রযুকুল কোন্ স্থান হইতে উদগত হয়? 

২ পত্রকক্ষে সচরাচর কয়টা করিয়া পত্র. মুকুল 
, অবস্থিতি করে? 

২৭। পত্র-মূকুল কয় প্রকার? 

২৮। কোন জাতীয় উদ্্ভিদে কাঁক্ষিক পত্রযুরুল 
নাই? 

২৯] রৃক্ষ কাঁহাঁকে বল যাঁয়? উদাহরণ দেও | 
৩৪। গুল্ম কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও। 



উদ্ভিদ্বিচার ২১ 

৩১| ব্যর্থ-পত্রমুকুল কাহীঁকে বলে? 
৩২ কৌন জাতীয় উদ্ভিদের জমুদাঁয় পত্র মুকুলই 

কিয়ৎকাঁলের নিমিত্ত ব্যর্থ থাকে? 
৩৩। আস্থামিক পত্রয়ুকুল কাহাকে বলে ? উদাহরণ 

দেও| | 
৩৪ | স্বাভাবিক এবঙ, অতিরিক্ত পত্রমুকুল কীহাকে বল 

যায়? 

৩৫1 গুচ্ছশাখ। কারে বলে? কোন্ উদ ভিদে এবস্বিধ 

শাঁথ। দেখিতে পাওয়া! যায়। 

৩৬| শাঁখার রূপান্তর প্রাপ্তির কতকগুলি উদাহরণ 

দেও | 



তৃতীয় অধ্যায়। 
পত্র। 

উদ্ ভিদের পত্র কাীকে বলে সকলেই অবগত আছেন । 
ইতি পুর্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পত্রের উপষোগই 
বাহ্য কাণ্ডের বিশেষ চিহ্বু| এবং পত্রই উদ ভিদ্রের অন্যান্য 
উপঘোগ্রের আঁদর্শ। অতএব পত্র, কাড-পার্খে কি প্রণা- 
ললীতে অবস্থিতি করে, এবং ইহার গঠন, কায প্রভৃতিই 

বা কীদৃশ, তত্ব বিশেষরূপে অবগত হুওয়! আবশ্যক । 

কাঁণ্ু-পার্থে পত্রমঘূহের অবস্থানের কোন বিশৃঙ্খলা 
দৃন্ট হয়না । যে হেতু তাঁহারা কোন বিশেষ নির্দি্ট 
নিয়মানুলারে কাণু-পার্খ হইতে সমুদ্গত হয়| কাঁশু- 
পার্শ হইতে পত্রোদ. গমনের তিনটা প্রণালী অথবা নিয়ম 

লক্ষিত হয় | যথা__ | 
প্রথমতঃ| আতা নেন! প্রতাতির মত বহু সংখ্যক 

উদ ভিদের কাঁগ এবং শাখা গ্রশাখাঁয় পত্রমমূহ পরস্পর 

সমোন্নতি ( অর্থাৎ লমান উচ্চ) দেখিতে পাওয়া! যায় 
না| অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে একাধিক পত্র বহিগত 

হয় ন[| একটী শাখার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত 
গরীক্ষা! করিয়া! দেখিলে লক্ষিত হইবে যে প্রথম পত্রটী 
যে গ্রন্থি হইতে বহির্গত হইয়াছে, দ্বিতীয় পত্রটী তছ্ুপ- 

রিস্থ গুন্থির অপর পাঁর্খ হইতে সমুদ্লীত হুইয়াছে। ঠিক 
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এই প্রণালীতেকাঁগু-পার্থ্ে সযুদার পত্র অবস্থিতি করে । 

প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম। অপ্তম, নবম ইত্যাদি পত্র কাণ্ডের 
এক পার্শ্বে এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অস্টম, দশম 
ইত্যাদি পত্র অপর পণর্থ্বে অবস্থিত | কাঁগু-পার্ষে এই 
রূপ প্রণালীতে অবস্থিত পত্রকে বিপর্ষাস্থ পত্র কহে । 

দ্বিতীয়তঃ | পেয়ারা, জাম. সৌগাঁলী প্রভৃতির মত 
বু সহখ্যক উদ্ভিদের পত্র প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে ঢ্ুইটা 
করিয়া বহির্গত হুইয়! থাঁকে | সুতরাং এই দুইটী গত 
সমোন্নতি। এই ছুই পত্র গ্রন্থির উভয় পার্খে অবস্থিত | 
এই নিমিত্ত প্রত্যেক শাঁখায় কেবল দুইটা মাত্র পত্রের 
গংক্তি দৃ্টিগোঁচর হয়। কাঁগু পার্থ এই রূপ প্রণাঁলীতে 
অবস্থিত পত্রকে অভিসম্ম.খ পত্র কছে। দাঁড়িঘ, আকন্দ 
গ্রভৃতি বুতর উদতিদের অভিসন্ম পত্রপরল্পরা 
স্বতন্ত্র প্রণালীতে অবস্থিতি করে| অর্থাৎ একগ্রস্থিস্থ 
অভিনন্মখ পত্র ঠিক্ তাহার উপরি বাঁ অধক্ছ অভিসম্মখ 
পত্র-দ্বরকে সমকৌণে ব্যবচ্ছেদ করে । এ অবস্থায় অভি- 

সম্মুখ পত্র ব্যবচ্ছেদি বলিয়া অভিহিত হুয়। কীটাঁল- 

প্রভৃতি অনেক বিপর্থ্যস্তপত্রশীলী উদ্ভিদেও শেষোক্ত 
প্রণালী দেখিতে গাওয়া যাঁয়। 

ভৃতীয়তঃ। শিমুল, ছাতিম গুভৃতি বনুসংখ্যক উদ- 
ভিদের পত্র প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে তিন চারটা কিম্বা তদ- 
ধিক করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে | কাঁগুপার্থে এই 
রূপ প্রণাঁলীতে অবস্থিত পত্রকে পরিগ্রন্থি (অর্থাৎ 
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ধরন্থির চতুর্দিক বেউন করিয়া অবস্থিত ) পত্র কছে। 
এব্্রাকার পত্রকে ছত্রাকার পত্র ও বল! যাইতে পারে 

প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে কেবল একটী মাত্র পত্র বহির্গত 
ইওয়াই পত্রোদ্ামন প্রথাঁলীর আঁদর্শ| সুতরাং যেখখনে 
একটা গ্রন্থি হইতে ছুইটী পত্র বাহির হইয়াছে, সেখানে 
পরল্পর জমীপবর্তাঁ ছুইটা গ্রন্থি একত্র সম্মিলিত অর্থাৎ 
একট গ্রন্থিমধ্যের বিলোপ হইয়াছে, স্থির করিতে হইবেক | 
তত্রপ যে স্থলে একটা গ্রন্থি হইতে তিনটা পত্র বহির্গত 
হইয়াছে, সে স্থলে হুইটী গ্রন্থি মধ্যের বিলয় প্রান্তি 
বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। স্থু,লতঃ এক গ্রন্থি 
পত্রের যে অংখ্য1 তাহার একৌন অংখ্যক গ্রন্থিমধ্যের 
অমপস্ভাঁৰ হইয়াছে অবধারণ করিতে হুইবে। 

উপরি উক্ত বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ ছুই একটা উদা- 
হরণ দেওয়। যাইতে পরে | যথা, কোঁন কোন উদভিদের 

কাঁওড এবং শাখ। পাঁ্খে পত্রোদগ্মনের ত্রিবিধ প্রগা- 
উলীই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। এতত্তি্ন পরিগ্রন্থি পত্র 

ক্ুষি কাঁ্ধ্য নিবন্ধন বিপর্যস্ত প্রণালীতেও পরিবর্তিত 
হইতে দেখ! গিয়াছে | বিপর্যস্ত প্রণালী যে কাঁও 

পার্থে পত্রাবস্থানের আদর্শ, এবং ইহার বৈলক্ষণ্য যে 
একবা তদধিক গ্রন্থি মধ্যের বিলোপ ফল, এতদ্বারা 

ইহাই প্রমাণ হইতেছে। ত্রিবিধ পত্রোদগ্বমন প্রণালীর 
অন্যতম শুদ্ধ একটা উদভিদে নয়, তজ্্াতীয় সমুদায় 
উদ ভিদেই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
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পত্র বিন্যামের সঙ্গে সঙ্গে, কন কখন কাণ্ডের গঠন 

নেরও ইতর বিশেষ লঙ্ষিত হইয়া থাকে। যথা চল্পক- 

প্রভৃতি বিপর্য্যস্থপত্রশালী উদ্ভিদের কাঁগ্ড এবং শাখ! 
গোল এবং তুলসী, শেফালিক| হাঁড়যোড়! প্রভৃতি অভি- 

মন্ুখপত্রবিশিউ উদ্ভিদের কাঁও এবং শাঁখ! প্রশাখ।! 
চতুষ্কোণ দেখিতে পাওয়। যায়| 

. পত্রেরবিশ্ষে বিবরণ | 

কাণ্ডের যে স্থানগীতে পত্র সংযুক্ত থাকে সেই স্থানটাকে 
পত্র-নিবেশ কহে । এই সংযোগ ছুই প্রকারে সাধিত হইয়] 
থাকে । যথা 

(১) সন্ধি বার! । 

(২) অব্যবস্থিত নিবেশ দ্বার! ( দি মধ্যে) 

প্রথমোক্ত রূপে সংযুক্ত পত্রের পতনকাঁলে উদ্হাঁর 
সন্ধিস্থান তম্ন হুয়। এরও অর্থাৎ ভেরেগাপ্রভৃতি উদ্- 

ভিদের পত্রসমূহ কাঁ-পাঁর্থে সন্ধিদ্বারা সংযুক্ত | সন্ধি- 
দ্বারা সংযুক্ত কিনা জাঁনিবার প্ররোজন হইলে পত্রবন্তের 

অগ্রতাগ ধরিয়া নোরাইয়া দেখিবে | নমনকার্যযনিবন্ধম 

ম্ত যদি কাণ-পাঁর্্ব হইতে একপ্রকার শন্দোৎ্পাদন সহ- 
কারে বিশ্লিউ হয় তাহ! হইলে স্থির করিতে হইবে যে 
পত্ররৃন্ত সন্ধিস্থানে ছিন্ন হুইল । অব্যবহিতরূপে নিবে” 

শিত পত্র তদ্রবিপরীত ক্রমে ক্রমে শত প্রাপ্ত হইয়! 
৯) 
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পড়িয়া যায়| নারিকেল ও গুবাঁকপ্রভৃতি তাঁলজাতীয় 

উদভিদে শেষোক্তপ্রকার পত্র সংযোগ দেখিতে ,পাওয়। 
যায়। কাঁগুপার্্বকক হইতে শুষ্কতা! প্রাপ্ত হইয়! পত্র চ্যুত 
হইলে নিবেশ দ্থাঁনে এক প্রকার বন্ধুর ক্ষতচিহ্ব সদৃশ দাগ 
থাকিয়! যায়| সন্ধি-ছিম্ন পত্রের পতন হইলে সংযোগ 

স্থলে অন্য প্রকার দাগ দেখিতে পাঁওয়! যাঁর। এই দাগ বা 

চিহ্নের ঠিক নিঙ্গভাগে এক প্রকার ম্কীতি লক্ষিত হইয়া 

থাঁকে। ইছাঁকে উপধাঁন কহ যাঁয়। এরগু উদ্দভিদের পত্র 
হীন একটী কাণ্ড পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে উপধাঁন এবং 

সন্ধিস্থল কীদৃশ এবং কাছাকে বলে সমাক উপলদ্ধি 

হইবে | | 

একটা সর্বাঙ্গসম্পন্ন পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 

লক্ষিত হইবে যে (১) ইহার কাণ্ডকোষ আঁছে। পত্রের 

যে অংশটা ইহার নিবেশস্থুলে কাঁগুকে; সম্পূর্ণ বাঁ অসন্পর্ণ 
রূপে বেউন করে তাঁহীকে কাঁগুকোষ বলে! 

(২) ইহার বৃন্ত আছেে। কাঁগকোঁষ হইতে পত্রভাগ 
গর্যান্ত অংশকে বৃষ্ত অর্থাৎ যৌটা কছে। 

(৩) ইহার পত্রতাগ অখছে। পর্ণের কোন, অংশকে 

পত্রবা পাতা কহে মকলে অবগত আছেন । 

(৪) ইহার উপতৃণ আছে। বৃত্তের উভয় পার্থ অব- 

_₹ শিক্ষকের প্রতি উপদেশ। কো কোন্ উদতিদের পত্র কাণ- 
গাঁখে সন্ধি বার এবং অব্যবহিত নিবেশ ঘার। সংযুক্ত বালকদিগকে 
তাহার উদাহরণ দিতে কহিবৰেন। 
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স্থিত তৃণব, ক্র গত্রদ্ধয় উপতৃণ বলিয়। অভিহিত হই়। 

গর্ণের উপরিউক্ত অঙ্গ চতুটয়ের মধ্ো পত্রভা 

সর্ধাগ্রে বহির্গত হয় | অন্যান্য অঙ্গের অসস্ভাব কখন 

কখম হইয়া থকে বটে ; কিন্তু পত্র ভাগের অসস্ভাঁব 

কচি দু হয়। পাতা বাঁছির ছইবাঁর পর অথচ বত 

বহির্গত হুইবাঁর পূর্বে পত্রোছুগমনক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে 

পত্র অবৃস্তর অর্থাৎ বৃন্তহীন হয়। ব্ন্ত থাকিলে পত্রকে 

মরৃন্তক কছে। কখন কখন পাতার অসম্প্দ আবির্ভাব 

বা বিনাঁশনিবন্ধন রৃন্ত প্রশত্ত কিন্বা কাঁওকোষের কিয়- 

দংশ নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। পত্রের অসস্ভাঁৰ 

দূরীকরণ করে | 

পত্ররন্ত এবং কাঁগুকোঁষ-_- সচরাচর ব্স্তের নিম্নভাঁগ 

গোল এবং উপরিভাগে ইহার আকার প্রশস্ত অর্থাৎ, 

চেগৃটা কিন্ব। সণহ্থবর অর্থাৎ খোল হইয়া! থাঁকে। বন্ত 

কেবল একটীণাত্র পত্র ধারণ করিলে. একপাত্রিত এবং 

একাধিক পত্র ধারণ করিলে অনেকপত্রিত বলিয়। অভি- 

হিত হয়। আতর, কাঁটাল জাঁম প্রভৃতির পত্র এক পত্রিত 

এবং শ্্রীফল, কলাই, ছেঁটি গোয়ালে লতা! প্রভৃতি উদ্তি- 

দের পত্র অনেকপত্রিত বৃত্তের উদাহরণ | কাওঁকোষ, নারি- 
কেল, তা'ল, কদলীপ্রভ়ৃতি এক-বীজদল উদ্রতিদেই উত্তম 

রূপে দৃষ্টি হইয়া থাঁকে। ঘাসজাতীয় উদভিদের কাঁও 
ইহা দ্বার! সম্পরূপে বেটিত দেখিতে পাওয়া যায়| 
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কিন্ত কাঁওকোষের পার্খদ্বর পরস্পর মিলিত হয় না| 
উপপর্ণ-__পর্ণের পত্রতাঁগের অস্ভাব বা পতন হইলে 

বত পত্রাকাঁরে পরিণত 'ছইয়! থাঁকে | এইক্নপ পরিবর্তিত 

বন্তকে উপপর্ণ কা যায়? উপপর্ণ যে প্রন্কত পত্র নে 
তাঁহা। জাঁনিবাঁর উপায় অতি সহজ | যথ1--প্ররূত পত্রের 

এক পৃষ্ণা উপরিভাগে এবং অপর পৃষ্ঠা অধোতীগ্ে অব- 
স্থিতি করে। কিন্তু উপপর্ণের পৃষ্ঠায় পাঁর্ষিক অর্থাৎ, 
ইসছার এক প্রান্ত ব! ধার উর্ধে এবং অপর প্রীন্ত নিগ্গে 
অবস্থিত এতত্িন্ন উপপর্ণের শিরাবিন্যাঁস সর্ঝদাই 

সরল দেখিতে পাঁওয়! যায় | উদ্ভিদ. দ্বি-বীজদল শ্রেণী- 

ভুক্ত হইলেও সরলশির! বিন্যাঁসব্যবস্থ্ঠার অন্যথা লক্ষিত 

হয় না। 

পত্রভাগ-২পর্ণের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা পত্রভা- 

গেরই গঠন প্রভৃতির অনেক রূপান্তর দৃষ্ট হইয়া! থাকে | 
পাতার গঠনের এইরূপ ইতর বিশেষ ধরিয়া উদ্ভিছে- 
তার! জাতি ভেদ করিয়! থাকেন | এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন 

জাতীয় উদতিদের উক্ত রূপ পাতার গঠন ইত্যাদির ইতর 
বিশেষ বিলক্ষণ রূপে অবগত হওয়া আপশ্যক। পাঁতার 

সই পৃষ্ঠা, দুইটা প্রান্ত বা খাঁর; মূল এবং অগ্রভাগ আঁছে। 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই সমুদায় লক্ষিত হইবে। 

ইতি পূর্কোই উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রক্ৃত পত্রের এক 
পৃষ্ঠা উপরিভাগে এবং অপর পৃষ্ঠা অধ ভাগে অবস্থিতি 
করে। পত্র-মূলের ঠিক মধ্যস্থলে রৃন্ত সংলগ্ন থাকে বলি- 



পত্র । হ 

লেই পত্রভাঁগের মূল কাঁহাঁকে বলে বিশেষ রূপে বর্ণিত 
হইল | মূলের অপর প্রান্তস্থ সুক্ষ অংশকে পত্রের অগ্র- 

ভাগ কছে! এই অগ্রভাগ বা হুল, কাঁও হইতে সর্বাগ্রে 
বহির্গত হয়| মূল এবং অগ্রভাগ এতদ্ভয়ের সংশ্ষেষের 
কাঁরণীভৃত অংশকে পত্রের প্রান্ত বা ধার কা বায় % 

কখন কখন পত্রতাঁগ প্রশস্ত অর্থাৎ চেপৃটা না হইয়া 
নলাকৃতি ধারণ করিয়া থাঁকে। যথ। পলাগু, পত্র | 

এক গাত্রিত এবং অনেকপত্রিত ৰন্ত কাঁহাকে বলে 

ইতি পুর্কেই তাঁহার উল্লেখ করা গিয়াছে | “ অনেক ** 
শব্দের পরিবর্তে রৃন্তস্থিত পত্র মংখ্য। ধরিয়া দ্বিপত্রিত, 

ত্রিপত্রিত বম্ত ইত্যাদি অভিধানও দেওয়। যাইতে 
পারে। কাণ্ডের সহিত পর্ণের অংযৌগস্থলে সচরাঁচর্ 

কেবল একটা মাত্র সন্ধি বা গ্রন্থি অবস্থিতি করে | এতদ্-. 

ভিন্ন ন্ত ব1 পত্রের অন্য কোন স্থানে সন্ধি থাঁকিলে 

পত্রকে অনেক গ্রন্থিত কহী যায়! লেবুর পাঁতা অনেক 

রন্থিত পত্রের & উৎকুষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য পত্রের 
অননুরূপ জঙ্বীর পর্ণের পত্রভাগ বন্তপ্রান্তে সন্ধি দ্বারা 
সংযুক্ত। পরীক্ষা! করিবার জন্য এই সন্ধিচ্ছেদ করিয়। 
দেখিলেই সযুদায় উপলব্ধি হইবে |. 

পত্রন্থিত বৃস্তের শাখ। প্রশাখীসমূহকে. পত্রের কন্কাল 

কছে। জলে পচিয়! কিম্বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে 

& ভানেক শব্দে বু মা বুঝাইয়া, এক নয় অর্থাৎ একাধিক ( ন 
কহ অনেক ) এই জর্থ শিক্ষক মহাশয় বালকদ্দিগকে কহিয়! দিবেন | 
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অর্থ পত্রের রিও অর্থাৎ সবুজাংশ ঝরিয়া গড়িলে 

পত্র কি রূপ জালবৎ আকার ধারণ করে বোধ হয় অনে- 
কেই তাহ! দেখিয়াছেন। এই জালবহ আকারকেই পত্র- 
কঙ্কাল বলে | কষ্কালের স্থল অংশ গুলিকে পত্রের পঞ্জর 
এবং ক্ষুত্রতর অংশ গুলিকে শিরা বলে । পত্র মধ্যে পরীর 

এবং শিরার সশৃঙ্খল অবস্থানকে পত্রের শিরা-বিন্যাস 
কছে। রৃস্ত পত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়। ইহার মূল হইতে অগ্র- 
তভাগপধ্যন্ত অবিচ্ছিন্তভাবে এবং স্ছ,লকাঁরে অবস্থিতি 
করিলে পত্রস্থিত ব্বত্তের এ অংশকে পত্রের মধ্য-পঞ্জর 

কহে। অনেক পত্রের মগ্যপগ্ররের উভয় পীঁর্শ হইতে পক্ষ- 

শিরার মত অপেক্ষাকৃত স্ুন্ষম শিরা কল বহির্গত হইয়া 
থাঁকে। এতাদৃশ শিরা-বিন্যাঁস সম্পন্ন পত্রকে পক্ষশিরিত 

( অর্থাৎ পক্ষির পক্ষের মত শিরাঁর বিন্যাঁম যে পত্রের) 

পত্র কহে| যথা শিয়াল কাঁটার পত্র। 

অনেক পত্রের বৃন্ত পত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়। বহুসংখ্যক 

শাখায় বিভক্ত হয়) কিন্তু এই শাখাসমূহের মধ্যে একটীও 
রন্তের অবিচ্ছিন্ন ক্রমিকত বলিয়া বোঁধ হয় ন!| এৰ- 

স্তৃত শাখা সমুদ্দায় পত্রের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত 
সরলভীঁবে অবস্থিতি করিলে পত্রকে' সরল-শিরিত কহ। 

যাঁয়। যথা দশবায়চগ্ডীর পত্র | আবার এই সকল শাখা 
কখন কখন কিয় পরিমাণে বক্রকারও ধারণ করে |. 

এতদবস্থ পত্র বক্র-শিরিত বলিয়া! অভিহিত হয়। যথা 

মেটে আলুর পত্র। ভৃতীয়তঃ অনেক পত্রের ৰৃন্ত এবং 



” পত্র | | ৩% 

পত্রভাঁগ এতছুভয়ের সংযৌগাস্থ্ন হইতে এ সকল শীখ! 
কেস্্রোস্তত দরল রেখার মত চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া 
থাকে । এ অবস্থায় পত্রকে করতল-শিরিত (অর্থাৎ কর- 
তল স্থিত শিরা যেমন অনেক শীখায় বিভক্ত হইয় অঙ্গুলী- 
সমূছে গমন করে) তদ্ধেপ) বলিয়া অভিহিত হুয়। যথা 

পেঁপের পাতা । 

নারিকেল, গুবাক, তাল, কদলীগ্রভতি এক-বীজদল 

শ্রেণীভুক্ত উদ্রভিদে পত্রের ক্ষুদ্রতর শিরাসমূহ গরম্পর 
_সমকোণে ব্যবচ্ছেদ করে | এবং স্থ,লতর অর্থাৎ পঞ্ভর গুলি 
সরল এবং সর্মান্তরাল। আত্ম, কীটাল। জাম; পেয়ারা" 

প্রভৃতি দ্বিবীজদল শ্রেণীভুক্ত উদ্তিদে পত্রের শিরাগুলি 
পরস্পর অনমকৌণে ব্যবচ্ছেদ করিয়া থাকে । এবং গঞ্জর 

গুলিও বড় মরল তাঁবে অবস্থিতি করে না| সুতরাং শির! 
বিম্যাঁস অব্যবস্থিত জাকার্ষেযর মত লক্ষিত হয়| পত্রের 
অধঃপৃষ্ঠাতেই এবছ্বিধ শিরা-বিন্যাঁস উত্তমরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়| এই নিমিত্ত প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ পত্রের 
শিরা-বিন্যান সরল ৰা সমান্তরাল এবং শেষোক্ত শ্রে- 

ণীন্থ পত্রের শিরা-বিন্যাম জাঁলবহ বলিয়া অভিহিত হয় | 

একবীজদল শ্রেণীভুক্ত সাঁলুসা প্রভৃতি কতকগুলি নির্দিষ্ট 
জাতীয় উদভিদের পত্রে জালবছ, শিরা-বিন্যাঁস দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। এই নিমিত্ত উদ্রতিদ্বেওারা সেই জমু- 
দায় উদ্ভিদের জালোৎপাঁদক অভিধান দিয়া থাকেন | 

মধ্যপঞ্জর বহুসংখ্যক উদ্ভিদের গত্রকে সমদ্বিভাঁগে 
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বিভাগ করে |-_ প্রত্যেক ভাঁগকে পত্রের পক্ষকছে। ছুই পক্ষ 
সমানাকার না হইলে অর্থাৎ একটী অপরটী অপেক্ষা 
আকারে কিঞ্ৎ বড় হইলে গত্রকে বক্র ক যাঁয় | কখন 
কথন পত্রের পক্ষদ্বয়ের পন্চাদভাগ বৃদ্ধি প্রাণ্ড হইয়! 

ুগ্র কর্ণাকাঁর ধারণ করে | এতদবস্থ পত্রের কর্ণদ্বয় কাণ্ডের 
সহিত সংলগ্ন না থাকিলে পত্র উপকর্ণ অর্থাৎ কর্ণারূতি 
বলিয়া অভিহিত হয় | যথা কচুর পাঁত।| এবং সংলগ্ন 
থাকিলে পত্রকে কাঁণ্াশ্রেষি অর্থাৎ কাঁগ-আলিঙ্গনকারী 
বলে। কাঁণ্ডাশ্নেৰি পত্রের কাঁগু-সংলগ্ন অংশঘয় কিয়দা,র 

পর্যান্ত নিঙ্গভাগে রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে গত্রকে অধোধাবক 

এবং এবপ্ররকাঁর কাওকে সপক্ষ অর্থাৎ পক্ষযুক্ত কহা গিয়া 
থাকে | আবাঁর উপকর্ণঘয়ের পশ্চাদ্রভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রপ্ত 

হইয়|! কাণ্ডের অপর পার্ে পরল্পর সম্মিলিত হইলে 
পত্র মধ্যা-ছিড্র ( অর্থাৎ মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে যাহার) 

বলিয়! অভিহিত হয়| অভিনন্মুখ পত্রদ্বয়ের মূল পরস্পর 

সম্মিলিত হইলে পত্রকে একত্রভূ বা. মিলিত কছা যায়। 
সরন্তক পত্রের কর্ণদয় পশ্চাদ্ ভাগে বৃদ্ধি রা হইয়। পর- 

ম্পর জন্মিলিত হইলে পত্রকে উপঢাল অর্থাৎ চাঁলারুতি 
বলে। ছত্রদণ্ড যেমন ছত্রেরঠিক মধ্যভাগে সংলগ্ন থাকে 

এখানে বৃন্তও তদ্রপ গত্বের মধস্থলে সংযুক্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। এতাঁদৃশ পত্র সচরাচর গৌলাক্কতিই হইয়া 
থাকে | যথ। পন্মপত্র | 

অগ্রভাগ বা হুল--সঅগ্রতাঁগ বুক্ষম এবং তীক্ষ হইলে 
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গত্রকে নু্াগ্র কছে। যথা গোলাপ ফুলের পাতা! 
অপেক্ষাৃত দীর্ঘ এবং হৃঙ্ষম হইলে পত্র দীর্ঘ সা গর 
বলিয়া অভিহিত হয়| যথা অঙ্বথ এবং তা্বল পত্র 
পত্রের অগ্রভাগ অতীক্ষ এবং তাহার মধ্যস্থল খর্ধ স্থস্কনাং" 
শদারা পরিদমাণ্ত হইলে পত্রকে খর্ব-ুক্ষাগ্র বলে! 
যথা কচুর পাঁত1| পত্রের অগ্রভাগ হ্ৃক্ষম ব1 তীক্ষ ন' 

হইলে পত্রকে অতীক্ষা্ বল! যাঁয়। যথা কীটালের 
গাঁতী। অগ্রভাগ ত্বপ্প কিম্বা অধিক পরিমাণে খোঁলও 

হইয়া খাঁকে। এতদবস্থ পত্র সগহ্বরাগ্র বলিয়া উক্ত 

হইয়া থাঁকে। যথা বেলফুলের পাতা | 
প্রান্ত বা ধার-_- প্রান্তে কোন একার বন্ধুরত্ব অর্থাৎ 

অসমাঁনত। না| থাকিলে পত্রকে অথগ্ডিত বলে । যথ| 
কাঁটালের পাঁতা | ধারে অতীক্ষু অপ্প অণ্প উচ্চ অংশ 

থাঁকিলে পত্রকে অতীক্ষ-দৃন্তিত কহে । | যথা! হাতিশু - 

ডর পাঁত1 এবং বাঁপিটেপারির পাঁতী| উচ্চ অংশগুলি 

তীক্ষু এবং গত্র প্রান্তের মে'কোণে অবস্থিত হইলে 

পত্রকে তীক্ষদন্তিত কছা যাঁয়| যথা ডুমুরের পাতা | তীক্ষ 

অংশ গুলি পত্রের অগ্রতীগীঁভিমুখ হইয়। অবস্থিতি করিলে 

পত্রকে করাত-দ্তিত বলা ঘাঁয়। যথা বিচুটির পাত! এবং 
আনারসের গাতী | তীক্ষ অংশ গুলি পত্রের মূলভিমুখ 

* শিক্ষকের প্রতি উপদেশ । এখানে এবং অন্যান্য স্থলে পুস্তক 

লিখিত উদাহরণ ভিন্ন কে কত গুলি দৃষ্টাস্ত প্রদশন করিতে সম ? 

বালকের1 এই প্র|লীতে জিত্তাসিত হইবে / 

১৪৮৮০ পাশি এ পিপিপি িপাশীপীপ পাস পীসীনা পতি ০পিপ বি স্পসপপ সি 



৩৪ _ উদ্ভিদ্বিচার | 

ইয়া! আবস্থিতি করিলে পত্র 'বি-করাঁতদন্তিত বলিয়া 

অভিহিত হয়| অতীক্ষ দন্তিত পত্রের উচ্চাঁংশ গুলি 
অপেক্ষাকৃত বুহদীকাঁর হইলে পত্র বক্র-গ্রান্ত বলিয়া! উক্ত 

হইয়া] থাকে। যথা! জক1 ফুলের পাতা । 
পত্র প্রীস্তের অনমানতা সুগভীর হইলে খণ্ডের সং- 

খানুসাঁরে পত্রের দ্িশ্বপ্তিত, ব্রিখগ্ডিত ইত্যাদি নাম 

দেওয়া যাঁইতে পারে | যথা কীঞ্চনফুলের পাতা । 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে পক্ষণি- 

রিত পত্র প্রান্তের চির্গুলি এবং উভগ্ন পা্্বস্থ শিরা-মধ্য 

সমুদয় একস্থানীয় | সুতরাং এবস্রিধ পত্রের শিরা-বিন্যাস 
এবং বিভক্ত অহশ গুলির অবস্থান একইরূপ | চিরগুলি 
বেশী গভীর ন| হইলে পত্রকে পক্ষবৎ-ক্রিগ্ড + অপেক্ষা 

ক্লৃত গভীর হইলে, পক্ষবৎ-কর্তিত ;এবং গভীরতা! প্রায় 

মধ্যপঞ্ঠীর পর্যন্ত পঁহুছিলে) পক্ষব বিভক্ত কছে। 

যথা শিয়াল কাঁটার পাঁতা, কন্টকারীর পাতা, ইত্যাদি। 

চিরের গভীরতা, তারতগ্যান্ুারে পত্রের উক্তরূপ নাম 
দিতে হইবে | | 

উপরি উক্ত রূপ ত্রিবিধ অবস্থা! প্রাপ্ত করতল-শিরিত 
পত্রের ও পৃথক পৃথক, নাঁম দেওয়া যাইতে পাঁরে। কর- 
তল-শিরিত পাত্রকে বিস্তুত হস্তারুতি পত্র ও বলা শির! 
থাকে | যথা বিস্তৃত হস্তাক্লাতিবৎ-ক্রিপ্ত ; কর্তিত; এবং 

বিতক্ত। উদাহরণ পেঁপের পাতা । 
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অনেক-পত্রিত & রৃন্তের পত্রগুলি রৃন্তপার্থ্ে দ্বিবিধ 
প্রণালিতে অরস্থিতি করে| (১) পক্ষশিরাঝারে এবং (২) 

ববস্ত,ত হস্তাঁকারে | কাঁলকসিন্দ। প্রভৃতির পত্র প্রথমোক্ত 
এবং ভ্রীফল+ ছোট গেয়ালে লতা, - কলাইগ্রভৃতির 
পত্র শেষোক্তের উদাহরণ। এই ছিবিধ পত্র ক্রমান্বয়ে 

উপপক্ষ (€ অর্থাৎ পক্ষের সহিত উপমা দেওয়া যাঁয় 
যাহার ) এবং উপহন্ত বা! উপাঙ্গ“লি বলিয়া অভিহিত 
হয়। উপপক্ষ অনেক পত্রিত বৃত্তের ক্ষুদ্র পত্র গুলি 
সাধারণ বৃত্তের উভয় পার্খ্ যুগ্মতাবে ( এক এক যোঁড়। 

করিয়া) অবশ্থিতি করে| এই এক এক যোঁড়া পত্রকে 

যুগ্মপত্র কছে। কেবল এক যৌড়া পত্র থাঁকিলে বৃত্তকে 

মুগ্ম-পন্রিত কছা! যায়। সাধারণ বৃত্তের উভয় পার্শবথ 
ক্ষুদ্র পত্রগুলি সমসংখ্যক হইলে গত্রকে সমোপ-পক্ষ 
এবং বিষমধংখ্যক হইলে অর্থাৎ রন্তের অগ্রভাঁগে 
কেবল একটী মাত্র বিষম পত্র থাঁকিলে, বিষমোঁপ-পক্ষ 

বলে। কালকসিন্দার পাঁত1 প্রথমৌক্ত এবং নিমের পাতা 

শেষোক্তের উদাহরণ | সাঁধারণ বৃত্তের উভয় পার্শে 
ক্ষুদ্র পত্রগুলির পরিবর্তে ক্ষুদ্রতর-পত্র সমশ্ষিত শাখা অব- 
স্থিতি করিলে এন্বভৃত পত্র বন্ু-তিন্ন (অর্থাৎ বহ্বার 
বিতক্ত ) বলিয়। অভিহিত হয় | যথ! বাবলার পাত1। 

* অনেক পত্রিত রৃস্তকে সাধারণ রস্ত এবং তৎপার্থস্থিত পত্র- 
ওলিকে ক্ষুত্র-পত্র কহে। ক্ষুদ্র পজ গুলিও ভাবার সরত্তক হই! 
থাকে। কখন কখন উহাদিগকে অরুস্তক অথাৎ রত্বহীন দেখিতে 
পাওয়। যায়। ক্ষুদ্র পত্রের রৃস্তকে ক্ষুদ্রর্ত্ত বলে। 



তি উষ্ভিদ্বিচার | 

উপহস্তবা উপাদ্দুলি পত্ ক্ষুদ্র পত্রের জংখ্যানুপারে 
ত্রিপত্রিত, চতুষ্পত্রিত, পঞ্চ পত্রিত ইত্যাদি বলির! উক্ত. 
হয়| যথ! বিলৃপত্াদি ৃ রর 

ভিন্ন ভিন্ন উ্রভিদে পত্রের ভিন্ন ভিন্নশ্বভাঁৰ লক্ষিত 

হয়| যথ| পাতিরকুচি, [মনসাঁদিজ প্রভৃতির পত্র 

মাংসল এবং কোঁন কোঁন উদ্ভিদের পত্র চর্মবগড হুইর়! 
থাঁকে ইত্যাদি | | 

্ছীয়িত্ব অনুসারে পত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত 
হুইয়। থাঁকে| বথণ, শরৎকাঁলে ঘে সকল পত্র পড়িয়। 
যায় তাহাদিগকে পতন--শীলঃ এবং শীতকালেও যে 
সকল পত্র পড়িয়া যাঁয় না তাহাদিগকে স্থায়ী পত্র কহ! 
যাঁয়। অশ্ব্থ বটাদির পত্র পতনশীল এবং নারিকেল 

গুবাক্ প্রভৃতির পত্রহ্থায়ী পত্রের উদাহরণ । স্থারী পত্র 
শালী উদ্তিদ, চির-হরিত বলিয়া প্রলিদ্ধ। 

ভিন্ন ভিন্ন উদভিদেপত্র পৃষ্ঠ! মস্থণ, কেশল, বন্ধুর, 
কণ্টকময়, আঠাল প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট দেখিতে পীওয়। 

যায়, যথা অশ্ব পত্র মন্ণ; নিমুখলতার পত্রের অধঃ 
পৃষ্ঠা কেশল; ডুস্বর পত্র বন্ধুর; বার্তাকু পত্র কন্টকময় ; 
ভামাকের পাতা আঠাময় ইত্যাদি | | 



উগতৃণ। 

কাণ্ডের সহিত সংযোগ স্থলে পত্র ৃন্তের উভয় গাঁ 
কখন কখন ক্ষুদ্র ভৃণ বৎ অংশ দেখিতে পাঁওয়। যায় | 

ইহা! উপতুণ ( অর্থাৎ তৃগের সহিত উপম! দেওয়া যায় 
যাহার ) বলিয়া অভিহিত হয় ব্বক্তপাঁর্ত্বে উপভৃণের অবস্থ! 
বাঁ অনবস্থান অন্ুমারে উদভিদ্ গণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হুইয়| থাঁকে | উপভৃণ-শাঁলী পাত্রকে সোঁপতৃণক 

এবং উপতৃণ হীন পত্রকে অন্তনুপতৃণক কছে। পেয়ারার 
পাঁতা অন্ুপতৃণ্ক এবং চাঁপার পাত। দেপতৃণক পত্রের 

উদাহরণ স্থল | 
কেহ কেছ বলেন উপভূণ অসম্পূর্ণ রূপে আঁবিভূর্নত পত্র 

ব্যতীত আর কিছুই নয় | আবার কোন কৌন গ্ডিতের 

মতে ইহা পত্র-স্তের কাঁগকোষের বিশেষ আঁকার মাত্র € 
শেষোক্ত মতই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত রলিয়া বোধ হয় | 

ইহার আঁকার এবং স্ছাঁয়িত্বের বিলক্ষণ ইতর বিশেষ 
আছে। নারিকেল, গুবাক্ কদলী প্রভৃতি এক বীজদল 
উদ্রতিদে উপতৃণের অল্প্ণ অমস্ভাব দেখ যাঁ়। আবার 
ইহা! আকাঁরে বিলক্ষণ বড় হইয়া কোন কোন উদ্রতিদে 

*চপাপাফুলের পাাঁর বেখট? পরীক্ষা করিয়া দেখিলে « উপভীপ » 
এই অন্দ প্রয়োগের যাখাধ্য উপল হইবে | 

৪ 



৩৮... উদ্ভিদ্বিচার। 

্রকুচ্ত পত্রের কার্ধ্য ও করে | এবস্তূত উপতৃগের উদাহরণ 
সর্ধজন পরিচিত চুনরগাঁছে ( খে*সারি জাতীয় উদ্বভিদ ) 

সুন্দর রূপে পাওয়া যাঁর। কখন কখন পত্রমুকুল প্রহ্ষ,টিত 
হইলেই উপতৃণ পড়িয়! যাঁয় | আঁবাঁর কখন কখন পত্রের 

সহিত ইহা সমকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। প্রক্কৃতিস্থ উপতৃণ 

রৃস্ত মূলের উভয় পার্থ পৃথকভখবে অবস্থিতি করে | এতদবস্থ 
উপভূণ স্বতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়| গোলাপ প্রভৃতি 

কোন কৌঁন উদ্ভিদের পত্ররৃন্তে উপভৃণ সংলগ্ন থাকে) 

এ অবস্থায় ইহা সংলগ্র বলিয়া! উক্ত হয় 1 পরম্পর জন্মি- 
লিত হইলে ইহাঁকে মিলিত উপতৃণ কহ! যাঁয় | 

মিলিত উপতৃণ তিন প্রকীর | এক প্রকার, পত্রকক্ষে 

অবস্থিতি করে। এই নিমিত্ত তাহাকে কাঞক্ষিক উপতৃণ 

বল1 যাঁয়। অপর প্রকার আকারে এত বৃহত্ যে সমুদায় 

কাণ্ড (র্থাৎ, একটী একটা গ্রন্থি-মধ্য ) ইহা দ্বারা পরি- 

বেডিত থাকে | এবভ্ভূত কৌষ সদৃশ উপভূণকে কাণ্ড বেক 
বলে। পানিমরিচ উদ্বতিদে এবম্িধ উপভৃণের উদাহরণ 

দেখিতে পীওয়। মাঁয়। তৃতীয় প্রকার, পত্র কক্ষে অবস্ছিতি 
না করিয়া তাহার ঠিক বিপরীত দিকে কাগুপীর্্বে অব- 
স্থিতি করে। এই নিমিত্ত কাঁগুস্থ পত্র সমুহ যদি বিপর্ধাস্থ 
হয় তথাপি উপভুগের উত্তরূপ অবস্থান নিবন্ধন তাহীরা 
অতি সম্মুখ হইয়া পড়ে | উপতৃণ গুলি অপেক্ষাক্কত বৃহ- 
কার হইলে সৌসাদৃশ্য আর ও উত্তম হয়। পত্রগুলি 
স্বতাঁবতঃ অভিমন্মখ হইলে, উতয় পার্খস্থ মিলিত উপ- 



তৃণ বৃন্ত-মাধ্য ( অর্থাৎ, বন্ত-ছয়ের মধ্যস্থিত) বলিয়া 
অভিহিত হয়। এই বৃত্তমাধ্য উপতৃণ অভিমন্মঞ্থ পত্রের 
সহিত পরি গ্রন্থি পত্র প্রণালীর সৌসাদৃশ্য ধারণ করে। 
ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেক পত্র-কক্ষে ক্ষুদ্র জিহ্ব। 

কৃতি উপতৃণ অবশ্থিতি করে। এই নিমিত্ত ইহ্াঁকে 

উপজিহ্ব কহা যায়| অনেক পত্রিত রন্তস্থ ক্ষুদ্র পত্রের 
উপতৃণকে ক্ষুদ্রেপতৃণ বলে | 

পত্র এবং ইহার অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের ৰপান্তর। 

ইতি পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পর্ণের পত্রভাঁগ 
পড়িয়া গেলে কিম্বা আদৌ উহার -অমভীঁব থাঁকিলে র্ত 
পত্রাকাঁরে পরিণত হুইয়| পত্রের কার্দ্য/করিতে থাকে | 

এবন্তৃত বৃম্তকে উপ-পত্র কহে। খে'সারি, তেও প্রন্থৃতি 
উদ্ভিদের অনেক-পত্রিত রৃন্স্থ কতিপয় ক্ষুদ্র পত্র আকর্ষ- 

শীতে পরিবর্তিত হর এবং তাহ! দিগের উপতৃণ পত্রের 
কার্ধা করে| চুন লতার (ঘুস্থুরিজাতীয় উন ভিদ্) যাবতীয় 

কষুদ পত্র উক্তরূপ আকর্ষণীতে পরিবর্তিত হুইয়! থাকে 
কলাঁই গাছের অনেক গাঁতার ও এ প্রকার রূপান্তর দেখিতে 

গাওয় যায়| 

অলাৰু, কুম্বাড প্রভৃতি সঙ জাঁতীয় উদতিদের 
আকর্ষণী; ঢুইটা ,একত্র মিলিত কাঁক্ষিক উপভৃণের রূপান্তর 



৪০... উল্ভিদ্বিচাঁর। 

মাত্র! জাঁলসা গাঁছের উপতৃণ আঁকর্ষণীদ্বয়ে পরিবর্তিত 
হইয়! থাঁকে। দ্রাক্ষালতাঁর আঁকর্ষণী কুস্থুমৌৎপাঁদনক্ষম 
শাখার রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয় 

কোঁন কৌন উদতিদের পত্রন্ত এবং পত্রীয় পঞ্ঠার ও 
শিরার অংশ বিশেষ ; এবং কোন কোঁন উদ্ভিদের উপভৃণ 
কন্টকাঁকাঁরে পরিবর্তিত হইয়! যাঁয়। বার্তীকু পত্রের কাঁটা 
প্রথমোক্ত এবং বাঁবলীর কীট! শোঁঝোঁক্তের উদাহরণ | 



তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

১| বাহ্য এবং অন্তভেধিম কাণ্ডের বিশেষ লক্ষণ কি? 

প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | | 

২। কাঁও পার্থ পত্র কর প্রকার প্রণালীতে অবস্থিভি 

করে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | | 
৩। পত্রোৎ্গমনের কোঁন্ প্রণালীটী অপর গুলির 

আদর্শ? আদর্শ প্রণালীর অন্যথাঁর কাঁরণ কি? উদীহরণ 
দিয়া বুনাইয়! দেও। 

৪| পত্র বিন্যাসের অন্িত কাণ্ডের গঠনের কি কোঁন 

সম্বন্ধ আছে? যদি থাকে ত তাঁহার কয়েকটা উদাহরণ 
দেও | ১ | 

& | পত্র-নিবেশ কাহাঁকে বলে? 

$| কাণ্ডের সহিত পত্রের সংযোগ কয় প্রকারে সাধিত 

হুইয়। থাকে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও। 
৭| সন্ধি-দ্বার1 পত্র সংযুক্ত হইয়াছে কি না জানিবাঁর 

সঙ্কেত কি? 

৮ উদ্রভিদের কৌন্_ অংশকে উপধ্ীন বলে | উদাহরণ 
দেও। ও 

৯| সর্বান্দ সম্পন্ন পত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাঁম এবং 

এত্যে কের নির্ধাচনকর ও উহীহরণ দেও | 



| উদ্ভিদবিচার। 

১০| অনৃত্তক পত্র কাহাঁকে বলে? উদাহরণ দেও । পত্র 
অরন্তক হয় কেন? 

১১ এক-পত্রিত এবং অনেক-পত্রিত বৃত্ত কাহীকে 

বলে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 

১২1| কলার খোলা কি? 

১৩1 উপপত্র কারে বলে? ইহা! ষে গ্রন্তত পত্র নয় তাহ! 

জাঁনিবাঁর সংকেত কি? 

১৪। পত্রের পৃষ্ঠা, মূল, অগ্রভাগ এবং প্রান্ত কারে 
বলে? 

১৫) অনেক গ্রস্থিত পত্র কাছাকে . বলে? উদাহরণ 
দেও] 

১৬ পত্রের কঙ্কাল করে বলে? উদাহরণ দেও | 

১৭ | পত্রের কোন্ অংশকে পঞ্জর এবং কোন, অহশ- 

কেই বা শিরা বল যায়? 

১৮| পত্রের মিরাঁবিন্যাঁম কাঁহঠকে বলে? 

১৯। পত্রের মধ্য পঠ্ীর কাঁরে বলে? 
২০। পক্ষ শিরিত পত্র কিরূপ? উদাহরণ দেও | 
২১| সরল শিরিত পত্র কাঁহাঁকে বলে? উদাহরণ দেও | 

২২| করতল-শিরিত পত্র কি একাঁর? উদাহরণ দেও | 

২৩। সরল এব জাঁলব শির! বিন্যাস কোন কোন্ 
উদতিদের পত্রে দেখিতে গাঁওয়! যায়? ইদাঁহরণ দেও | 

২৪। কৌন উদ্রতিদ জাঁলোৎ্পাঁদক বলিয়। পিট ? এ 
রূপ নীম দেওয়ার কারণ কি? 



 পত্র। ৪৩ 

২৫| পত্রের পক্ষ কাহণকে বলে? 

২৬। বক্র পত্রকি রূপ? 

২৭ | উপকর্ণ পত্র কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও। 

২৮ | কাণ্ডাশ্লেষি, অধোধাঁবক, মধ্যচ্ছিদ্র, মিলিত এবং 

উপঢাঁল এই কয়েক প্রকার পত্রের নির্ধাঁচন কর। 

২৯ পদ্ম- পত্রের কি নম দেওয়া যাইতে পীরে? 
৩০। মপক্ষ কাণ্ড কিরূপ? 

৩১। সুঙ্গনা গ্র, দীর্ধ্যস্ক্ষাগ্র, খর্ব সুক্ষ গ্র, অতীক্ষা্ 
এবং সগহ্বরাগ্র এই কয়েক প্রকার পত্রের উদাহরণ দেও। 

৩২ | অখ্ডিত পত্র কি রূপ? উদাহরণ দেও | 
৩৩। অতীক্ষ-দন্তিত, তীক্ষ-দন্তিত, করত-দন্তিত, বি- 

করাতদন্তিত, এবং বক্রপ্রীন্ত এই কয়েক প্রকার গত্রের 
নির্বাচন কর এবং উদাহরণ দেও | 

৩৪। দ্বি-খণ্ডিত পত্র কারে বলে? উদাহরণ দেও । 

৩৫ পক্ষবহ-ক্রিপ্ত, কর্তিত, এবং বিভক্ত এই ত্রিবিন 

পত্রের ইতর বিশেষ কি? 

৩%। অনেক-পত্রিত বুস্তে ক্ষুদ্র পত্র গুলি কি প্রণালীতে 
অবস্থিতি করে? 

৩৭| উপ পক্ষ এবং উপাঙ্গুলী পত্রের উদাহরণ দেও। 
৩৮ | সমোপ-পক্ষ এবং বিষমৌপ-গপক্ষ পত্র কাহাকে 

বলে? উদাহরণ দেও | 

৩১। বনু-ভিন্ন পত্র কি এঁকার? উদাহরণ দেও? 

৪০ | বিল্ পত্রকে কি প্রকার পত্র বল। যায়? 



৪৪ উদ্ভিদবিচার | 

৪১। মাংসল পত্রের কয়েকটা উদাহরণ দেও | 

৪২। পতন-শীল এবং স্থায়ী পত্র কাহাঁকে বলে? উদা- 
হরণ দেও। | 

৪৩ | চিরছরিঙ উদ্ভিদ কোন্ গুলি? তাহাদ্িগের এ 
নাম দেওয়া যাঁয় কেন? 

88 | মন্থণ কেশল, বন্ধুর, কণ্টকময় এবং আঁটাল এই 
কয়েক প্রকীর পত্রের উদাহরণ দেও | 

৪৫| উদ্ভিদের কোঁন্ অংশকে উপভৃণ কহে ? 
৪৬| মোপতৃণক এবং অনুপতৃণক পত্রের উদহরণ দেও। 
8৭ | উপভৃণ বাস্তবিক কি? 
৪৮ | স্বতন্ত্র সংলগ এবং মিলিত এই কয়েক প্রকার 

উপতৃণের নির্ধধচন কর | 

৪৯1. মিলিত উপভৃণ কয় প্রকার ? প্রতোকের মীম কর | 
৫০1 কলাইগাঁছের আকর্ষণী। শসা জাতীয় উদ্রভিদের 

আকর্ষণী এবং বাবলাঁর কীট! বাস্তাৰিক কি? 



চতুথ অধ্যায়। 
মুকুল 

মুকুল দ্বিবিধ। পত্র-মুকুল এবং পুষ্প-মুকুল। পত্র 

মুকুল, উদ্ভিদের বৃদ্ধিশীল ইজ্জিয়ের ( যথা শাখা প্রশাখ?) 
এবং পুষ্প-মুকুল জননেক্িয়ের (থা পু্প ইত্যাদি ) উৎ- 
গতির কারণীতৃত | উদ বিষ মুকুলই প্রথমাঁবন্থ অর্থাৎ, 

অসম্পূর্ণ রূর্পে আবির্ভত পত্র বিনির্থ্িত। তন্মধ্যে প্রতেদ 
এই যে উভয়ের আত্যন্তরিক বিন্যাস প্রণালী একদ্প নহে 
যে সকল মুকুল শীতকালে প্রহ্ষ,টিত না হইয়া বসন্তের 
প্ৰারভ্তে বিকসিত হয়, তাহাদিগকে সপ্ত মুকুল কছে। যথা 

শিমুল-যুকুল | সুপ্ধ মুকুল শীত-বাঁত হইতে যদরদ্বারা পরি- 

রক্ষিত হয়, তাঁহাকে মুকুল*শল্ক বা মুকুলাঁবরণ কছে। 

মুকুল-শলক এক উদৃভিদে একরূপ নহে যথা দেবদাঁক 

জাঁতীয় উদ্রভিদে ইহা গত্রাক্ুতি এবং ওক নামক মহারক্ষে 

ইহ! উপতৃণাঁক্তি হইয়! থাঁকে। মুকুল-শল্ক অর্থাৎ আবরণ 
বিহ্বীন মুকুল নগ্ন মুকুল বলিয়! অভিহিত হয় | মুকুলা- 
বরণ কাঁহাঁকে বলে এবং উহা কীদৃশ কীঠালের মুকুল 

পরীক্ষা করিয়া! দেখিলেই তত্বাৰৎ সম্যক উপলব্ধ হইবে। 
কাঁগু-পাঁর্ে পত্র কি প্রণালীতে অবশ্থিতি করে ইতি- 

পূর্বেই তাহার উল্লেখ কর! শিয়াছে। এক্ষণে মুকুলা- 
ত্যন্তরে পত্রের অবস্থান কি প্রকার অবগত হওয়! আবশাক। 

মুকুলস্থ পত্রের অবস্থানপ্রণালী এক উদ্রভিদে একরূপ নহে । 



৪৬ _ উন্ভিদ্বিচার | 

খথ|ঃ-গত্রের অগ্রভাগ মূলে সংলগ্ন থাকিলে এবস্ূত পত্রকে 

মুলিকাগ্র কছে। পত্রের উত্তয় প্রান্ত বাধার পরম্পর 
ংলগু থাকিলে গত্রকে মুদ্রিত বলে। যথা চল্পক, অশ্ব 

বটাদ্রির পত্র! অগ্রভাগ হইতে মূলপর্য্যন্ত জড়াইয়! 

আাসিয়। এ অবস্থায় অবস্থিতি করিলে পত্র মাধ্যাগ্র * 

বলিয়া অভিহিত হয় | এক প্রান্ত বা ধার হইতে অন্য প্রান্ত 
পর্যন্ত জড়ইয়া থাঁকিলে প্রকে উপবর্তিক ( অর্থাৎ, 
বাতির আঁকাঁর বিশিল্ট ) ক! যাঁয়| যথা কদলী এবহ 

কচপত্র। মধ্য পঞ্চীরাভিমুখে উভয় প্রান্ত হইতে এককালে 

জড়াইয়! আঁমিলে এবং এইরূপ জড়ান পত্রের উপরিভ'গে 

হুইলে পত্রকে দ্বি-বর্তিক (অর্থাৎ পার্বদ্বয় ঢুইটী বাতি ব। 

জলিতাঁর মত হইয়াছে যে পত্রের )বলিয়! থাকে । যথা 

গদ্ম এবং কাঁঠাল পত্র। উক্তরূপ জড়ান অপর পৃষ্ঠায় 
হুইলে পত্র বি-দ্বিবর্তিক (অর্থাৎ বিপরীত দিকে টুইটী 
বর্তিক আছে যে পত্রের )বলিয়। উক্ত হয় মুদ্রিত পত্রের 

পর্শদ্ধয় কচ্ছিত অর্থাৎ কৌগান হইলে পত্রের কক্িত 

অতিথান দেওয়! যাঁয়। যথ| বদরীপত্র অর্থাৎ কুলের 
পাঁতা। | 

মুকুলস্থ পত্রের পরজ্পরের অবস্থান প্রণীলীও এক 
উদ্রভিদে একরপ নহে | 

* পত্রের ম্ধ্যস্থলে উহার অগ্রভাগ অবাস্থতি করে বিয়া 1 অগ্র- 

ভাগ;হইতে জড়াইয1 আসিলে পত্র প্রায়ই এইরূপ অবস্থা প্রাণ হইয়। 
থাকে। 



চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন । 
ছেরে 

১| মুকুল কয় প্রকার? কিকি? 

২। উভয় বিধ মুকুলই কি এক পদার্থ? যদি কৌন 
বিষয়ে ইতর বিশেষ থাঁকেত তাঁহার উল্লেখ কর | 

৩। জুপ্ত মুকুল কাঁহাকে বলে? উদাঁছরণ দেও | 

৪ | মুকুলশল্ক কারে বলে? ইহার উদ্দেশ্য কি? 
৫| মূলিকাঁগ্র পত্র-মুকুল কি প্রকার? 

৬। মুদ্রিত পত্র-মুকুল কাঁহাকে বলে? উদাহরণ দেও | 
৭। উপবর্তিক পত্র-যুকুল কীদৃশ ? উদাহরণ দেও। 
৮| দ্বি-বর্তিক পত্র-মুকুল কি প্রকার? উদাহরণ দেও ) 

৯ বি-দ্বিবন্তিক পত্র-মুকুল কাঁহাঁকে বলে? 

১০। কচ্ছিত পত্র-মুকুল কি রূপ? উদ্দীহরণ দেও | 
১১। মাধ্যাগ্র পত্র-মুকুল কাঁরে বলে? 

রত 



পঞ্চম অধ্যায়। 

পুষ্গ বিন্যাস এবং পৌন্সিক পত্র। 

ইতি পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মুকুল ছুই প্রকার ; 
পত্র-মুক্ুন এবং পুষ্প-মুকুল| পত্রমুকুলের বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে। পত্র মুকুলের মত পুষ্পমুকুল ও অবস্থানুসারে 

তন্তস্থ এবং কাঁক্ষিক বলিয়া! অভিহিত হইয়া! থাঁকে। কাঁও 
কিন্ব। শাখণর অগ্রভাঁগে অবস্থিতি করিলে পুষ্প মুকুলকে 
অন্তস্থ এবং পত্রকক্ষে অবস্থিতি করিলে কাঁক্ষিক কছে। 

যে পাত্রের কক্ষে পুম্প-মুকুল অবস্থিতি করে তাঁহীর আঁকার 

এবং বর্ণ প্রভৃতিস্থ পত্র হইতে প্রায়ই ভিন্ন হইয়া থাঁকে। 
এবস্তূত গত্রকে পৌম্পিক-পত্র কছে। পত্র-ুকুল প্রন্ষ,- 

টিত হুইয়া যেমন এক কিম্বা! তদঘিক পত্র প্রমব করে, 

তদ্ধেপ পুষ্প-মুকুল বিকমিত হইয়া এক বা তদধিক পুষ্প 

প্রসব করে! কাণ্ড অথবা শাঁধাস্থিত পুম্পের সশৃঙ্খল 
অবস্থানকে পুষ্গ-বিন্যাস কছে। পুষ্প মুকুলের অবস্থানা- 

নুসারে পু্প-বিন্যাসও অন্তস্থ অথব। কাঁক্ষিক হইয়া খাকে। 
কাণ্ড কিন্বা। শাখার যে অংশের অগ্রভাগে পুষ্প অব- 

শ্থিতি করে তাঁহাকে পুষ্প-দণ্ড কছে। সশাখ ( অর্থাৎ 

শাধা আছে বাহার) পুষ্প দণডকে মূল বা প্রধান পুন্পদণ্ 
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এবং শীখ] পুত্পদণ্ড গুলিকে ক্ষুদ্র পু্পদণ্ড বলে | যে পত্রের 

৷ কক্ষে ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ড অবস্থিতি করে তাহাকে ক্ষুদ্র পৌম্পিক 
পত্র কহ যাঁয়। ভুমি চম্পক প্রভৃতি কতকগুলি অন্তর্তেধম 

কাণ্ড উদতিদের একটী কিন্বাঁ তদধিক পুষ্প সমন্বিত নগ্ন 
অর্থাৎ পৌষ্পিক পত্র বিহীন পৃ্পদণ্ মৃত্তিকা ভেদ করিয়] 
উঠিরা থাঁকে। এবস্ভূত পুষ্পদও ভৌম নামে প্রসিদ্ধ]: 

গেধন্পিক পত্র কখন কখন প্রক্কৃত পত্র হইতে 
ইহ! চিনিয়া লওয়1 কঠিন হইয়। উঠে। তৰে প্রকৃত পত্র- 

কক্ষে পুষ্প মুকুল অবস্থিতি করে ন! বলিয়াই এরূপ ভ্রম 
হওয়1 সন্তাঁবিত নছে | আঁবাঁর কখন কখন পেধক্পিক পত্রের 
আকার এবং বর্ণের বিলক্ষণ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া! 

| যাঁয়। পাঁন নিবিয় অর্থাৎ লাল পাতার গাছের রক্তবর্ণ 

পত্রগুলি পৌম্পিকপত্র ব্যতীত আর কিছুই নয় | ইদানীং 
অনেক ভদ্রলোকের পুণ্পোদ্যানে লাল পাতার গাছ 

দেখিতে পীওয়। যায়। পরীক্ষা করির! দেখিলে লক্ষিত 

হুইবে যে প্রত্যেক রক্তবর্ণ পত্রের কক্ষে একটা করিয়া পুষ্প 

_ মুকুল অবস্থিতি করে | 
শর্ষপ জাতীয় উদ্্তিদে. পৌম্পিক পত্রের প্রাঁয়ই 

অপ্নদ্ভাঁব দেখিতে পাঁওর1 যাঁয় | কখন কখন ইহ! এরূপ 

পরিবর্তিত হয় যে সহসা দেখিলে পুষ্প বলিয়! ভ্রম জন্মে । 
সচরাচর লোঁকে যাহাঁকে খেজুরের মোচ বলিয়া জানে, 

বাস্তবিক তাহা পেধম্পিক পত্র ভিন্ন আঁর কিছুই নয়। ইহা 
৫ 
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পুষ্পরাঁজী বেষ্টন করিয়া থাঁকে | নবীন! বস্থাঁয় ইহা দেখিতে 

অতি সুন্দর | দূর হইতে হস! রক্তবর্ণ পুষ্প বলিয়া ভ্রম 
জন্মে । মধ্যস্থিত পুষ্পরাঁজি (খেজুরের নোঁচ) বহির্গত হইলে 

মোচ ষে বাস্তবিক পেম্পিক পত্র তখন তাহ! উপলব্ধ হয় 
কচুজাতীয় উদ্রভিদেও পেধক্পিক পত্রের এইরূপ অবস্থা 
দৃষ্ট ছয় | কেবল বর্ণের প্রভেদ আছে অর্থাৎ প্রন্নত গত্রের 
বর্ণ হইতে পৃথক নহে। এবস্তূত পেধপ্পিক পত্র (অর্থাৎ 

যম্বধ্যে পুষ্পরাজী নিছিত থাকে) অসি-ফলক বলিয় 

অতিষ্থিত হয়। নারিকেল, গুবাঁক প্রভৃতি তাঁলজাতীয় উদ - 

তিদে অসি-ফলক জুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
রছুনি, মৌরি প্রত্ৃতি ধন্যাজাতীয় উদ্ভিদে প্রধান 
পুদ্পদণ্ডের অগ্রভাগ ( অর্থাৎ শীখ। পৃম্পদণ্ড গুলি যে স্থান 

হুইতে উদ্ গত হইয়াছে ) কতিপয় পেধন্পিকপত্র দ্বারা পরি- 
বেঁডিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই গুলি পৌম্পিক-পত্রা- 
বর্ত নামে উক্ত হয়! শাখ! পুষ্পদণ্ড গুলি আবার যেস্থানে 
প্রশাখীয় বিতক্ত হইয়াছে সে স্থলেও উক্ত রূপ আবর্ত 
দৃষট হয়। এই আঁবর্তকে ক্ষুদ্র পৌম্পিক-পত্রাবর্ত বঙ্গ যাঁয়। 
গদাঁ জাতীয় উদ্ভিদেও পৌঁস্পিক পত্রাবর্ত আছে। 
বিস্তু এস্থলে উক্ত আবর্তের এক একটীকে পত্র-কপ্প বলে। 
আবার এই জাতীয় 'পুশ্পের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পুম্প-মূলস্থিত 

খান্যত্বকৃবৎ, ক্ষুদ্র পেক্পিক পত্রকে উপতুষ ( অর্থাৎ উষের 
সঙ উপম দেওয়! যাঁয় ধাঁছাঁর )বলা যায় | | 

পুম্পবিন্যান | কা, শাখা, কিন্বা এশার 
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ঠিক অগ্রভাগেই পুঙ্প অবস্থিতি করে। পুষ্প-মুকুল প্রস্থ - 
টিত হইলেই এ কাঁও, শাখা কিন্বা প্রশাখার বৃদ্ধিক্ষান্ত হয় ! 
কিন্তু কাণ্ডের অগ্রভাঁগে পুষ্পযুকুলের পরিবর্তে পত্রযুকুল 
অবশ্থিতি করিলে কাণ্ড তদবিপরীত ক্রমশঃ দীর্ঘই হইতে 

থাকে। এই নিনিত্ত কাণ্ডের অন্তস্থ মুকুলের স্বভাঁবানুমারে 

পু্প-বিন্যাস নির্দিষ্ট এবং অনির্দিউ কনা! যায় । অর্থাৎ, 
অন্তস্থ মুকুল পুষ্প-মুকুল হইলে পুম্পবিম্যাম, নিপ্দিট 
এবং উহ্বা পত্রমুকুল হইলে অনির্নিষ্ট বলিয়া অভিহিত 
হয়| কাণ্ডের অন্তে পত্রমুকুল অবস্থিতি করিলে পার্খস্থিত 

পৌস্পিক পত্রের কক্ষ হইতে পুষ্প-মুকুল উদ্রগত হুয়। 
এস্থলে সর্বাধঃস্থ পুষ্পয়ুকুল সর্বাগ্রে প্রস্ষ,টিত হুয়। তশু 
পরে ক্রমোপরিস্থ মুকুল সকল বিকমিত হইতে থাকে! 

অভ্ভএব অনির্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস সম্পন্ন উদ ভিদের অগ্র-- 

ভাঁগটী যদি মধ্যস্থল বা বৃত্তের কেন্্র, এবং মূল কিঘ1 পাশ 

বৃত্তের পরিধি ধরিয়! লওয়া! যাঁয়, তাহ! হইলে লক্ষিত 

হুইবে যে পুষ্প সকল পরিধি হইতে প্রস্ফুটিত হুইতে 

আঁরস্ত করিয়। ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে। অর্থাৎ 

সর্ধ্-মধ্যন্থিত পুস্পটী পরিশেষে বিকানিত হুয়। এবি 

পুষ্প মধ্য মামী বলিয়। উক্ত হয়। তদ্রপ নির্দিষ্ট পুষ্প- 

বিন্যাস সম্পন্ন উদ্ভিদের (অর্থাৎ যে উদ্ভিদের কাণ্ডের 

অন্তস্থ পুষ্প মুকুল সর্বাগ্রে এবং ক্রমাঁধস্থে গুলি তৎপরে 

প্রন্ছুটিত হয়) পুষ্প গুলিকে মধ্যত্যা দী কা যায়। কুস্ু- 
মিভ গদ! কিম্বা মৌরগ ফুলের গাঁছ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
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মধ্যগীমী এবং রি পপ কাকে বলে উপলৰ 
হইবে | 

অনির্দিষ্ট রা সর্তক পর্ণ যেমন 

পত্রের আঁদর্শ, সরন্তক পুষ্পও সেই রূপ পুত্পের আদর্শ | এই 
নিশিত্ব সর্বাগ্রে সর্তক পুণ্পের বিষয় বিবৃত হইতেছে । 

কাঁও আমূল সরন্তক পুষ্প-সমন্বিত এবং রন্তগুলি প্রী় 

মমাটদর্ধ্য হইলে এবমুপ্রকার পুষ্প বিন্যাঁসকে দ্রাক্ষা-গুচ্ছ* 

(অর্থাৎ দ্রাক্ষা। কিম্বা অতসী ফলের গথনির মত শাখা 

পীর্খে পুষ্প বিন্যাস ) কহে। কাঁগু পাঁ্বস্থিত পেধুদ্পিক 

পত্রের কক্ষোত্তত শাঁখার পু্পবিন্যান এরূপ হইলে 
তাহাকেও দ্রাঁক্ষাগুচ্ছ কছ! যাঁয়। অনির্দিষ্ট পুস্পবিন্যাসের 
এইরূপ পুণ্পোদ্ গমন প্রণালীই আদর্শ বিবেচন1 করিতে 
হইবে | মোনালীর ফুল দ্রাক্ষা গুচ্ছের উৎকৃষ্ট উদাহরণ | 
দরাক্ষাগুচ্ছের সমটৈদর্ঘ্য বৃত্ত অর্থাৎ পুষ্প দণ্ড গুলি প্রত্যেকে 
যদ্দি আবাঁর এক একটী দ্রাক্ষা গুচ্ছ হয় তাঁহ। হইলে এক্সপ 
পুষ্পবিন্যাঁসকে শর-পুজ্গ কহ যায় যথ। আঁঅ-ফুল এবং 

শরাদির ফুল। স্থুলতঃ শরপুত্পকে বনুদ্রাক্ষা গুচ্ছিত ও 

বল! যাইতে পারে | শর পুপ্পের শাখা গুলি যদি খর্ক 

এবং স্থ,ল হয় আর উপরিস্থ অপেক্ষা নীচের গুলি দীর্ঘ 

* জতসী ফুলসমুদায় ফলে পরিণত হইলে কলসমন্সিত একটা 
শাখ] পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে কলগুনির রস্ত প্রায়ই 
সমদৈধ্য এবং শাখ। পার্ষে তাহাঁদিগের বিন্যাস ও অতি তুন্দর। ড্রাক্ষ। 

গুচ্ছ ও তদ্রপ। ইহার পরিবত্তে অততসীগুচ্ছ বলিলে ও ধের কোন 
বলৈক্ষণ্য হয় না 
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হয় অর্থাৎ এতদ দ্বার সমুদাঁয় শরপুম্প রথশৃজ্কার হুইালে 

তাহাঁকে উপশূক্ষ কছে। যথী ভ্রাঙ্ষী পুষ্প। 
দ্রাঁক্ষ। গুগ্ছের অধযস্থ শাখা পু্পদণড গুলির দীর্ধত্ব নিব- 

ন্ধন জমুদায় পুষ্প সমোন্নতি হইলে তাহাকে উপকিরাট 

( অর্থাৎ কিরিটের সহিত উপমা! দেওয়া যাঁয় যে পুষ্প, 

বিন্যাঁসের ) বল! যাঁর | উপকিরীট আবার কখন কথন 

গ্লিরিণত অবস্থায় দ্রাক্ষাগুচ্ছে পকিতক্চ হইয়া থাকে। 
আহার ফোম পঠাকটবং সীট ফুল উপকিরীটের 

উৎরুষ্ট উদাহরণ । 

শাখ। পুম্পদণ্ড গুলি প্রধান পুষ্পদণ্ডের একস্ান হইতে 

বিস্তৃত ছত্র-সিকের মত উদগত হইলে পুস্পবিন্যাসকে 
উপচ্ছত্র ( অর্থাৎ ক্ষুত্র ছত্রের সহিত উপমা! দেওয়! যার 
যাহার )কছে। উগচ্ছত্রের এক একটি পুম্পদগ্ু পুর্ব 

বিভাগ দ্বারা যদি নিজেই একটা করিয়। ্ষু্রতর উপচ্ছত্রে 

পরিণত হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত উপচ্ছত্র ক্ষুদ্রো পচ্ছন্র 
বলিয়! অভিহিত হুয়। যথা ধন্য, মৌরি, রছুনি ইত্যাদি | 

্রাক্ষাগুচ্ছের পুষ্প সমূহ যদি রৃত্তহীন হয় তাঁছঃ.হইলে 
ইহাকে মগ্ীরী কছ্ছে। যথ। কদলী ফুল। মঞ্জুরীর প্রধান 

পুষ্পদণ্ড স্থল, মাংসল) এবহ অদ্িফলক দ্বারা পরিবেিত 

হইলে, ইহ। তালগুচ্ছ বলিয়া! অভিহিত হয়। যথ। কচু, গল 

প্রভৃতির ফুল। তাঁলগুচ্ছ এক-বীজদল এবং মরিচ ও 

পিপপলী জাতীয় উদুভিদেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

তাঁল এবং নারিকেল উদ্ভিদের কুসুমিত পুষ্পদণ্ড পরীক্ষা 
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করিগ়। দেখিলে তালগুচ্ছের স্বভখৰ অবগত হইতে পার 

যায়। তাঁল এবং নারিকেলের কাঁদি দেখিলেও উহা 
উপলন্ধ হইতে পাঁরে। ঘাঁম জাতীয় উদভিদের মঞ্জরীকে 
কখন কখন উপ-শলভ (.অর্থাৎ ফড়িংবৎ) কা যায়। 

দৈর্ঘিক ( অর্থাৎ লম্ব! ভাবে ) বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রাস্থিক 
( অর্থাৎ পাশাপাশি ) ব্দ্ধি নিবন্ধন মন্রীরীর পুষ্পদ্ 
প্রশস্ত সমস্থল, ঘঙ্াঞ্াগগ, কিনব! পিওাকার, িয্৭, | 
ধারণ করিয়! থাঁকে 7 গীত পুষ্পদণ্ডের 
উপরিভাগে পুষ্পরাঁজী সংলগ্ন থাকে। এবস্তূত মঞ্জুরী 

শিরেনিভন্* বলিয়া অভিহিত হইয়া থাঁকে। শিরো- 

নিভস্থিত ক্ষুদ্র পুষ্প রাঁজী কদন্ব প্রভৃতি পুণ্পে একবিগ, 
এবং গেঁদ! প্রভৃতি পুস্পে দ্বিবিধ দেখিতে পাঁওয়! যায়। 

শেষোঁক্তের একবিধ পুষ্পকে পারিধি (অর্থাৎ পরিধিস্থিত) 

এবং অপর প্রকারকে কৈল্্রিক ( অর্থাৎ মধ্যস্থিত ) ক্ষুদ্র 

পুষ্প কছে। একটা প্রস্ফুটিত গেঁদা ফুল পরীক্ষা করিনা 
্ দে্রেনাকিত হইবে যে পারিধি ক্ষুদ্র তক 

অক্ষত বড় এবং প্রথমে বিকসিত হয়| ক্ষুদ্ূতর 

টকক্িক পুষ্পগুলি পরিশেষে প্ন্ষুটিত হুইয়] থাকে। 

মঞ্জুরী সম্বন্ধে শিরোনিত যে রূপ দ্রাঁক্ষাগুচ্ছ কি! 
উপকিরীট সম্বন্ধে উপচ্ছত্র ও সেইরূপ | 

নির্দিউ-_পুম্পবিন্যাস »- অন্তস্থ মুকুল পুপ্পমুকুল 
পিপি সি 

* মন্্কের সহিত উপম। দেওয়া যায় যে পুল্পের । 
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হইলে উহ তদ্বদণ্ডস্থিত অন্যান্য মুকুলের অগ্রে বিকমিত 

হয় | নির্দিষ্ট পুম্পবিন্যামের প্রধান লক্ষণই এই | 
মধ্যত্যাগী-পুত্প বিন্যাসের সাধারণ নাম বাঁচি *্*। 

বীচি অনির্দিউ পুষ্প বিন্যাসের পি বিশেষতঃ দ্রাক্ষা- 
গুচ্ছ, শর-দুষ্প এবং উপকিরীট প্রণালীর সচরাচর অনু- 
করণ করিয়া থাকে। শিরোনিত পুষ্পের অনুরূপ বীদ্ধিঃ 
বীচিৎশিল্কিত বুন্মা অভিহিতৃঞ্ছরীশ' যথা ডুঙ্বর | ডুঙ্ব- 
রের মাংসল অং পুষ্প অর্থাৎ পুষ্প যাঁহার উপর কিছ 
মধ্যে অবস্থিতি করে] এবং ক্ষুদ্র বীজ সমূহের প্রত্যেকে এক 

একটা পৃথক মুদ্র পু্পের পরিণত অবস্থা ব্যতীত আঁরকিছুই 
নয়। বাঁচিছ্ছিতি পুষ্পরাজী অনৃত্তক (প্রায়) হইলে উহ] 
ুচ্ছ বলিয়। অভিহিত হয় । পুষ্প সমূহ অধিকতর নিবিড় 

হইলে তাঁহীকে নিখিডগুচ্ছ কহ যাঁয়। নিবিড় গুচ্ছ স্থিত 

পুষ্পরাঁভী গ্রন্থি পরিবেষ্টন করিয়! অবস্থিতি করিলে এবং 

গ্রন্থি গুলি পরম্পর সমদূরব্তাঁ হইলে, এবপ্রকার পুষ্প 
পরিগ্রন্থি অের্ধাৎ গ্রন্থির চতুর্দিক বেন করিয়া অবস্থিত ) 

বলিয়া উক্ত হুয়। তুলসী জাতীয় উদ্বভিদে পরিগ্রস্থ 
পুঙ্পের উত্কট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়] যায়| 

নির্দিষ্ট পুষ্পবিনটাসের উপরি উক্ত কতিপয় অবা- 
বস্থিত প্রাালী ভিন্ন বীচির আর ঢুইটী অপেক্ষান্কত ব্যব 
মি পা পবা পাশ সী 

০০ 

* ভাত ঢেউ | জলের ঢেউ গুলি যেমন পমুদাযই মধ্যত্যাগী 
অর্থাৎ এক স্থান হইতে আর হইয়। তাহার চতুংপার্খে বিকীর্ঘ ভইক্ে 

থাঁকে, এস্লে পুদ্পবিকসিত হওয়ার প্রগালী ও তঞ্জপ। 
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স্থিত প্রণালী আঁছে। যথ1--অন্তস্থ পুষ্পমুকুলের নিন্নস্থিত 

পুষ্প মুকুল সমূহ পুষ্পদণ্ডের শুদ্ধ এক পার্থেই অবস্থিতি 

করিলে এবস্তূত বীচি একপ্রস্থু ( অর্থাৎ পুষ্পদণ্ডের কেবল 

এক পাঁশ্বই মুকুলপ্ন্ুব করে বলিয়া) নামে উক্ত হইয়! 
থাকে। যথা হাঁতিশু“ড়োঁর পুষ্পদণ্ড। তদ্রুপ বীচির উ্তয় 

পার পুঙ্পযুক্ূল সবন্বিত হইলে তাঁহাকে দ্বি-প্রন্তু কছা 
যায় । যথ! লবঙ্গ পুষ্পদণ্ড | 

পুষ্পবিন্যাঁসের উক্ত প্র শাঁলীরকৃতে কখন কখন অন্যথা 

দেখিতে পাঁওয় যাঁর। এতত্ভিন্ন অনেক উদভিদে মিশ্র 
পুষ্প বিন্যাঁস ও দৃ্ট হইয়া থাকে | যথা গেঁদ1 জাতীয় উদ- 
ভদে শিরোনিভের ক্ষুদ্র পুষ্প সমূহ মধ্যগীমী রূপে এবং 

পুষ্পদণ্ডস্থিত শিরোনিভ সমুদাঁয় তর বিপরীত মধ্যত্যাগী 

রূপে (অর্থাৎ নিম্ন হইতে উপরিভাগে) বিকসিত হইয়! 

থাকে। তুলপী জাতীয় উদ্ভতিদে নিবিডগুচ্ছ সযুদায় 

নির্দিষ্ট অথচ উদভিদের পুষ্পদণ্গুলি অনির্দিষ্ট অর্থাৎ 
পত্র মুকুলাগ্র বা পত্রমুকুল কত্তুক পরিসমীপ্ত 

স্থায়িত্ব অন্ুপাঁরে পুষ্পবিন্যাম ভিন্ন তিন্ন রূপে অভি- 

হিত হুইয়। থাকে। যথা ঃ--পুষ্পগুলি অতিত্বরাঁয় পড়িয়া 

গেলে তাহাদিগকে আশু-পতন ) ফলের পক্কাংস্থার 

প্রারস্ডে চ্যুত হইলে পতন-শীল 7 এবং পরক-ফল সংলগ্ন 

থাঁকিলে (অর্থাৎ না গড়িয়া গেলে ) স্থায়ী ) কা যায়| 
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পঙ্গবিন্যাঁস-_ নির্ঘণ্ট | 
অনির্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাল _ অন্তত্থ মুকুল পত্রমুকুল। 
নির্দিষ্ট-পুষ্প বিন্যাঁস 2 অন্তুস্থ মুকল পুষ্প মুকুল । 
মধ্যগাঁমী পুষ্প ...... অনির্দিষ্ট অর্থাৎ অর্ক নিশ্নস্থিত ৰা 

সর্ধ বহিঃস্থ পুষ্প প্রথমে বিকীমিত হয়| 

মধ্যত্যাগী পুষ্প ... .. _ নির্দিষ্ট অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ব' 
মধ্যস্থিত পুষ্প প্রথমে বিকমিত হয়। 

অনির্দিষ্ট পুঙ্গ বিন্যাস 

ক-_সরৃন্তক পুষ্প। 

১| দ্রাক্ষারুচ্ছ ... .. 5 সমটদর্ধ্য-ৃত্ত বিশিষ্ট পুঙ্গ সম- 
ধিত প্রধান পুষ্পদণ্ড | যথ। মোনলির ফুল। 

২। শর-পুষ্প ** *** হু বনত্রাক্ষাগুচ্ছ বিনির্মিত 

দরক্ষাগুচ্ছ। যথা আঁত্র ফুল বাবোল এবং নল শর|দির 

| পুষ্গ। | 

৩। উপকিরীট .. ... লদুঁক্ষা গুচ্ছ খাহার নিক্স্থিত 
_ পুষ্পন্তগুলি দীর্ঘ হইয়! সমুদাঁয পুষ্প সমোন্নতি ইই- 

যাছে। যথ! ভ টাইট ফুল। 

৪| উগচ্ছত্র.. ...._ বিলুপ্ত ্ রন্থি-মধ্য গা কিন! 
কিরীট | যথা ধন্যা, মেরি, ব্লীহুনির ফুল। 

খ-অরুন্তক পুষ্গ । 

১। মগ্তীরী ...... শু অরৃন্তক পুষ্প সমদ্বিত দাক্ষাগুচ্ছ 

যথা কদলী পুষ্প। 
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২| তাঁলগুচ্ছ '. ... শু মাংসল পুষ্পদওড বিশিউ মগ্তীরী | 
যথ| কচু ফুল, গুলফুল, একবীজদল উদ্ভিদের পুষ্প 
মাত্রেই। . | 

৩। শলভ ... ... _ ঘামজাতীর উদ্ভিদের মণ্তীরী। 
8| শিরোনিভ ***..._ বিল্ুপ্ত-গ্রন্থিমধ্য মঞ্তরী | যথা 
কদস্ব, গেঁদা ইত্যাদি পু্প| 

নির্দিষ্ট পুঙ্গবিন্যাস | সাধারণ নাম বীচি। 

১1 একপ্রশ্থ-বীচি 2 যে গানে পুষ্পদণ্ডের কেবল এক 

পার্খেই পুষ্প অবশ্থিতি করে | যথা! হাতি শু'ড়োরফুল। 

২।্বি প্রস্থ বীচি_যে স্থলে পুষ্প দণ্ডের উত্তয় পাঁর্শে 
পুষ্প অবশ্থিতি করে । 

গুচ্ছ .. ...  অবন্তক (প্রায় ) পুষ্প সমন্থিত বীচি। 

নিবিড়গুচ্ছ ......- যেস্থলে গুচ্ছাস্থিত পুষ্পরাঁজী নিবিড় 
অর্থাৎ ঘনরূপে অবস্থিত। যথ' তুলসী জাতীয় উদর. 

ভিদের পুষ্প। 

বীচি শিরোনিভ - বিলুপ্ত গ্রন্থি-মধ্য এবং অনন্তক পুষ্প 
সমন্বিত বীচি। বথা ভুস্বর | 



গঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

পোস্ট ও 

১। পুম্প মুকুল কয় প্রকার? কিকি? 
২। পেধম্পিক পত্র কারে বলে? 
৩। পুম্প-বিন্যাস বাঁকোর অর্থ কি? 

৪1 পুম্প দণ্ড কারে বলে? 

৫.| পুষ্পদণ্ড কয় প্রকার? 

৬। ভেধম পুষ্পদণ্ড কীদৃশ? উদাহরণ দেও | 
৭| পাঁনশিষিয় অর্থাৎ লালপাঁতাঁর গাঁছের রক্কবর্ণ 

পত্র গুলি বাস্তবিক কি? 

৮| কোন. জাতীয় উদ্দভিদে পৌম্পিক পত্র নাই? 
৯ | খেজুরের মোৌচ বাস্তাবেক কি? 

১০| অন্লিফলক কারে বলে? উদাহরণ দেও | 

১১। পেধম্পিক পত্ৰীবর্ত কাহাকে বলে? কোন্ জাতীয় 

উদৃভিদে ইহ! দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়? 
১২| গত্র-কলুগ কারে বলে? 

১৩। উপতুষ কীহাকে বলে? 

১৪। নির্দিউ এবং আনি পুষ্প বিন্যাসের শির্ক 

চন কর 



রা ৬০ উ ভিদবিচাঁর | 

১৫। মধাত্যাগী এবং মধ্যগামী পুষ্প. কাঁহাকে বলে? 
প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 

১| দাক্ষাগুচ্ছ কারে বলে? উদাহরণ দেও | 
১৭| শরপুম্প কাঁহীকে কহে? উদাহরণ দেও | 
১৮! শর-পুষ্প এবং বহু দ্রাক্ষাগুচ্ছিত এতদ্ুতয়ের 

বিশেষ কি? | 

১৯ উগচ্ছত্র কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও | 
২০ | মগ্তুরী কাঁহীকে বলে? উদাহরণ দেও | 
২১। তাঁলগুচ্ছ কারে বলে? উদাহরণ দেও | 
২২। শিরোনিভ। বাঁচি, বীচি শিরোনিত, গুচ্ছ, নিবিড় 

গুচ্ছ, এক প্রস্থ এবং দ্ধি প্রস্থ ৰীচি। এই কয়েক শব্দের 
ব্যাখ্যা কর এবং প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 

২৩। আঁশুপতন, পতনশীল, এৰং স্থায়ী পৃষ্পবিশ্যাঁস : 
কারেৰলে? 

পা স্লিপ তি তি রী ৮৫১৩ ৬ ৮৯০0৯ 



ষন্ঠ অধ্যায়। 
বাসি নর টিপ তর্ল করিত পি আট 

পু । 

গৃষ্প, কতিগয় সংখ্যক (সচরাচর চারি) রূপান্তরিত 
গত্রীবর্ত বিনির্সিত ব্যতীত আঁর কিছুই নয় | গৃষ্প প্রায়ই 

উদতিদের কাঁও কিন্ব। শাখার ঠিন্ত অগ্রভাঁগে অবস্থিতি 
করে | এই কাঁগড কিম্বা শাখার অগ্রভীগস্থিত গ্রন্থিমধ্য গুলি 
অত্যন্ত সংকীর্ণ | 

পত্র এবং পুষ্প ঘে এক পদার্থ, অত্রবিষরে অনেক প্রমাণ 
দেওয়। যাইতে পারে | যথা (১) পুস্পের ঘে কোন অংশ 
পত্রাকারে পরিবর্তিত হইতে পাঁরে। (২) একের গ্রঠন! 

অলক্ষিত রূপে ক্রমশঃ অপরের গঠনে পরিণত হইতে 

দেখ] যাঁয়। (৩) উভয়েরই উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি ঠিক এক্ 

প্রণালীতেই হইয়। থাকে | | 

পুম্পের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণোঁপযো গী পুষ্প দণ্ডের অগ্র3 
ভাগকে পুঙ্গ-ধি কিন্ব! পুঙ্গ-শষ্যা কছে। পুষ্পধি গদ্ 
গেলাপ প্রভৃতি উদ্দভিদে প্রশস্ত সমস্থল এবং অশ্বথ বট 

প্রভৃতি ভূম্বর জাতীয় উদ্রভিদে কুগীক্কাতি ( বাটার আকার) 
হইয়! থাঁকে। 

& 



৬২ উদ্ভিবিচার । 

সচরাচর প্রত্যেক পুষ্পে চাঁরিটী করিয়। রূপান্তর প্রাপ্ত 
গত্রাবর্ত থাকে । সমীপ্বত্ররণ আবর্ভগুলি পরম্পর ব্যবচ্ছেদ 

করে । এই চতুরাবর্তের সর্ধ বহিঃস্ছ আঁবর্ভকে পুপ্পের কু 

কহে । কুণ্ডের সন্নিহিত অর্থ! দ্বিতীয় আবর্ত জ্্রক (অর্থাৎ 
পুত্পমাঁল। ) বলিয়া অভিহিত হয়| কুণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশ 

গুলিকে বৃত্তি এবং অগাঁবর্তের অংশ গুলির এক একটীকে 
দল কহাযাঁর। রুতি এবং দল এতছুভয়ের মধ্যে পত্রের 

সঙ্গে রূতিরই অপেক্ষাকৃত সৌসাঁদৃশ্য বেশী | কুগ্ড প্রায়ই 

হুরিদবর্ণ হইয়া থাকে | কিন্তু অগীবর্তের নানা বিধ বর্ণ 
দেখিতে পাঁওয়। যায় |১উদ্ভিদ্র--বিদ্যাঁভে হরিদৃবর্ণ। বর্ণ 

বিশেষ বলিয়া ধর্তব্য হয় না। এই নিমিত্ত অগীবর্তকে 
রঞ্টিত কহে এবং ইহাঁকেই লোকে “পুম্প” বলিয়া জানে। 

কোন কোন পু্পে এই আবর্ত দ্বয়ের অসদ্রতীঁব দেখিতে 
গ1ওয় বাঁয়। এতদ্রতিন্ন পুষ্পে এই ছুই আঁবর্তের বিশেষ 
প্রয়োজন লক্ষিত হয় না অর্থাৎ এতদুভয়ের অসদ্রভাঁবেও 
জ্ননেক্দ্রিয়ের কার্য অব্যাহত থাকে। এই নিমিত্ত ইহ- 

দিগকে অনাবশ্যক জননেক্দ্রিয় অথবা জননেক্্িয়ের রক্ষী 

কছে। 
.. অীবর্তের অব্যবহিত পরস্থিত অর্থাৎ তৃতীয় আবর্ত 
এবং সর্ষমধ্যস্থিত অর্থাৎ, চতুর্থ আবর্তকে অত্যাবশ্যক 
জননেক্ত্িয় কছে। তৃতীয় আবর্তে পুং এবং চতুর্থ আবর্তে 
স্ত্রী জননেজ্দিয় অবশ্থিতি করে| এবং তৃতীয় আবর্ভীকে 

পুংনিবাস এবং চতুর্থ আবর্তকে স্ত্রীনিবাঁস কছে। পুং 



পুষ্স। ৬৩ 

নিবাসের এক একটা ইঞ্জিয়কে পুংকেসর এবং নি 

এক একটী ইন্ড্রিয়কে গর্ভকেসর বলে। 

দ্বিবীজদ্ল উদ্ভিদের পুম্পে সচরাচর পচা বৃতি, 
পঁণচটা দল, পর্থচ্গী কিম্বা দশটা পুং কেমর এবং পণচটী 

গর্ভকেনর থাঁকে | এক কীজদল উদভিদের পুষ্পে সচরাচর 

তিনটা রতি, তিনটা দল, তিনটী কিন্বা ছয়টা পুংকেমর 

এবং তিনটা গর্ভকেমর থাকে। প্রথমৌক্ত উদভিদের পুঙ্গে 

কখন কখন চাঁরিগী করিয়া বৃতি, দল প্রভৃতি দেখিতে 

গাওয়। যায়। 

পলাশ, বক প্রন্ৃতি পুষ্প পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লক্ষিত 

হুইবে যে পুণ্পের মন্মুখ, গশ্চাতু, উপরি এবং অধোভাগ 

কাঁহীকে বলে অবগত হওয়া! আবশ্যক । এতদ্ুদ্দেশে উদ - 

ভিদ বেতার পেধম্পিক পত্রের কক্ষস্থিত একটা পুষ্পকে এরূপ 
তাঁবে ধরিতে কহেন, যে পেধুশ্পিক পত্রী যেন দর্শন কর্তার 
ঠিক মন্মুখে ধৃত হয়| তুপরে বক কিন্বা! গলাঁশ যদি 
পরীক্ষ্যমাণ পুষ্প হয়, তাহ হইলে লক্ষিত ছইবে যে বিষম 

পৌঁম্পিক পত্রটা পুরোবর্তঁ, বিষম রূতিটী পশ্চাঁদ বস্তা; 
বিষম দলটী পুরোবত্তর্” বিষম পুংকেমরটী পম্চদিবর্তর্থ এবহ 

বিষম গর্ভকেদরটীও গশ্াঁদৃবত্তণ | বক পলাশ কাঞ্চন প্রস্থৃতি 
শিশ্বী জাতীয় উদ্বতিদ্র ভিন্ন অপর যে কোঁন উদ্ভিদের 
পুষ্পে একটা গর্ভ কে্দয় দৃষ্ট হইবে এ গর্ভ কেসরটা পুরো” 

ব্তাঁ বিবেচন: করিয়া! লইতে হইবে | জুতরাঁৎ গর্ভকেসরের 

অবস্থান নির্ণাতি হইলে অন্যান্য ইন্্রিয়ের অবস্থান ও উহ! 



৬৪ উদ্ভিদ্বিচার। 

হইতে নির্ণর কর! কঠিন নহে | প্ররুতিষ্থ পুম্পের বিষর্ম 
গ্রার্ভকেনরটী অর্ধদাই পুরোঁবত্ট | উদ্রভি্ বিদ্যায় পুম্পের 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে পুরোবত্তঁ এবং পশ্চাঁদবর্ভী এই ছুইগী 

শব্দ উপরিস্থ এবং অধংস্থ শব্দ দুয়ের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে 
ব্যবহৃত হুইয়। থাকে | 

অতঃপর বাঁলকেরা মপেধর্পিকপত্রক একটী পুম্প সন্মু- 

খীন করিয়া তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থান সহজেই 
নিরূপণ করিতে পারিবেন | 

পুঙ্গ--বিভাগ | 

(১) চতুরাবর্ত সমন্বিত পুম্পকে সম্পূর্ণ পুম্প কছে | 

(২) চতুরাবর্তের বছিঃস্থিত আঁবত্তদয়ের একটীর ব। 

ফ্ুইটারই অঙদ্রতাব হইলে প্ুস্পকে অসম্পূর্ণ বলে! 
(৩) চতুরাবর্তের প্রত্যেকের অংশগুালি সমসংখ্যক 

হইলে কিবা একের অংশ অপর তিন আবর্তের অংশের 
ছিগুণ, ভ্রিগুণ, চতুর্ত৭ বা তদধিক গুণ হইলে পুষ্পকে 
সম্সর্বাজ কহ যায় 

(8) এক আবর্তন্থিত অংশ সণৃহের প্রতোকের আকার 
গঠন, এবং বর্ণ একরূপ হইলে পুষ্পকে নিয়ত কহে। 

(১)-(২) সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ পুষ্প) 

ক-_রক্ষীজ্িয়। 



পুষ্প । ৬৫ 

ছুড এবং অগাঁবর্ত সমন্বিত পুষ্পকে দ্বিপরিচ্ছ দ পুষ্প 

কছে। এই ছুই আবর্ত সচরাচর পুণ্পে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়| 
থাঁকে। এতদুষ্ঠয়ের মধ্যে একের অসদূভীব হইলে শ্রগাঁৰ- 
বর্তেরই অভাঁৰ বিবেচিত হুইয়! থাকে । সুতরাঁং অবশিষী 

আঁবর্ত কণ্ত বলিয়। উক্ত হয় | কেহ কেহ এ অবস্থায় ইহাকে 
কুণ্ড না বলিয়। পরিপন্প ( অর্থাৎ পুষ্প বে্টন করিয়! 
অবস্থিত ) বলিয়| থাঁকেন। কিন্ত পরিপুষ্প দ্বার) কখন 

কখন কুণ্ড এবং অ্রক উত্তয় আঁবর্তই উক্ত হুইয়! থাঁকে | 
রক্ষীক্দ্িয়ের কেবল একমাত্র আবর্ত সমন্বিত পুষ্পকে এক- 

পরিচ্ছর কহাযায়। উভয়াবর্ত বিহীন পুষ্প অপরিচ্ছদ 
কিন্বা৷ নগ্ন বলিয়! অভিহিত হুইয়। থাকে | শ্রগাবন্ত ন! 

থকিলে পুষ্পকে কখন কখন অদল বলে। 

খ-.-অত্যাঁবশ্যক জননেন্ট্রিয় | 

গুহ এবং আ্ীকেমর সম্বিত পুষ্পকে মম্পন্ন বা দ্বিলিক্গ 

কহে। অত্যাবশ্যক জননেক্রিয় ছ্বয়ের অনাতর বিহীন 
পুষ্পকে অসম্পন্ন বা একলিঙ্গ বলে। শুদ্ধ পু কেদর নমন্বিত্ব 

পুষ্পকে পৃং এবং শুদ্ধ গর্ভকেমর বিশিষ্ট পুষ্পকে তু পুষ্প 

কহ! যায়। যেউদতিদে পুং এবং জী উভয়বিধ পুষ্পই 

অবস্থিতি করে তাহাকে উভলিঙ্গাবাদ কহে । পুং এবং 
্ত্রীপুপ্পের পৃথক পৃথক, অবস্থান হইলে অর্থাৎ এক উদৃ- 
ভিদে পুং এবং অপর উদভিদে স্ত্রী পুষ্প অবস্থিত্তি 

করিলে এতাঁদৃশ উদ্ভিদকে একলিঙ্গাবাস এবং এবশ্রাকার 
. পুষ্পকে ভিন্নবাস ( অর্থাৎ উভয়বিধ পুষ্পেরই স্বতস্ত্র 
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আঁবাঁস বলিয়া) বলিয়! উক্ত হয়| পু, স্ত্রীৎ, এবং দ্বিলিঙ্গ, 

ত্রিবিধ পুষ্পেরই যদি এক উদভিদে অবস্থান হয় তাহা 
হইলে এবন্তত উদ্ভিদূকে বহুপরিণয় কহে। কখন কখন 
উদৃতিদে ক্লীব অর্থাৎ জননেক্ত্িয় বিহীন পুষ্প দুষ্ট 
হইয়1 থাকে । যথ1 গেঁদ! জাতীয় কোন কোঁন উদ্ভিদের 

£শিরোনিতের বহিরাঁবর্তস্থিত ক্ষুদ্র পুষ্প | 
(৩) সম সর্ধবাঁ এবং অসম সর্ধাঙ্গ পুষ্প | 

ইতি পূর্বেই উলুলিখিত হইয়াছে যে চতুরাবর্তের 
প্রত্যেকের অংশ সম সংখ্যক কিম্বা! একের অংশ গুলি 

অবশিন্ট আঁবর্ত ত্রয়ের (প্রত্যেকের) অংশের দ্বিগ্তণ, ত্রিগুণ) 
চতুপ্তণ বা তদধিক গুণ হইলে পুষ্পকে সমসর্ববাঙ্গ কহে। 
কিন্তু প্রত্যেক আবর্তের অংশ সমূহের সংখ্যা পরম্পর বিষম 
অর্থাৎ এক আবর্তে পাঁচ অপরাবর্তে সাত ইতাদি রূপ 
হইলে পুষ্পকে অসমার্গ বলে । স্ত্ীনিবাঁন ব1 গর্ভকেমরিক 

আঁবর্ত স্থিত অংশ সংখ্য1( অপরীবর্তত্রয়ের অংশ মংখন। 

সম্বন্ধে) বিষম হইলেও পুষ্পকে সণাঁক্গ কা যাঁয়। কখন 
কখন এবন্বিধ পুষ্প বিষমাংশ বলিয়! অভিহিত হয়| 

পর্ভকেসরিক আবর্তের অংশ সংখ্যা! অন্যাঁবর্তের অংশ 

সংখ্যবর সহিত সমান হইলে পুম্পকে সম।ংশ বলিয় 

থকে। প্রত্যেক আঁবর্তে ছুইটী করিয়া ইন্দ্রিয় থাকিলে 
পুম্পকে দ্বাংশক ; তিনটা করিয়া থাঁকিলে ব্র্যংশক। চারিগী 
করিয়া! থাকিলে চতুরংশক ) এবং পাঁচটা করিয়া থাঁকিলে 
পুষ্পকে পঞ্চাংশক বল! যায়| ত্রযংশক পুষ্প প্রধাঁনতঃ 
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একবীজ-দল এবং পঞ্চাংশক পুষ্প প্রধানতঃ দ্বিবীজ-দল 

উদ্দভিদে দৃষ্ট হইয়। থাঁকে। দশবায়চণ্ডীর ফুল প্রথমৌক্ত 

এবং লঙ্কা মরিচ, বার্ত।কু, কণ্টকাঁরী, প্রভৃতির ফুল শেষোঁ” 
করের উত্কৃষ্ট উদাহরণ। 

(৪) নিয়ত এবং অনিয়ত পুষ্প | 

এক আর্তন্থিত অংশ অমূছের প্রত্যেকের আঁকার, 
গঠন এবং বর্ণ একরূপ হইলে পুত্পকে নিয়ত কহে । এই 

নিয়মের ইতর বিশেষ হইলে পুম্প অনিয়ত নামে 

উক্ত হয় | 
উস সে 

আঁদর্শ পুম্পের বৈলক্ষণ্য এব তাঁহার কাঁরণ। 
প্রথমতঃ--এক কিম্বা অধিক অঙ্গের অকারান্তর, অমদঘ- 

তাঁব, বা অসম্পরণাবস্থানিবন্ধন একটা সম্প্্ণ পুম্প অসম্প ্ ৃ 
পুস্পেতে পাবর্তিত হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ--অংশের বৃদ্ধি বাঁ হাঁস নিবন্ধন পুষ্পাহ 
শের পরম্পর একর ধংস হইতে পাঁরে। বথা (১1 
রূপান্তর এবং বিদারণ নিবন্ধন অংশ বিশেষের বৃদ্ধি 
এবং (২) আকারান্তর, অমদ্ধভাঁব বাঁ অসম্পপাবস্থা, 
অনমমংযোগ ও সমমংযোগ প্রযুক্ত পুস্পাংশের ছান, 

হইতে পারে। 

ভৃতীয়তঃ_অনিয়ত অসমসংযোঁগ বা অনিয়ত বৃদ্ধি 
নিবন্ধন পুস্পের অনিক়তি ন্ট হইয়! থাকে | 

(১)--এক বিধ ইন্দ্রিয়ের অপর প্রকার ইন্জিয়ে 
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গিরিবর্ভন সচরাঁচরই ঘটিয়| থাকে । যে হেতু অমুদায় 

পৌম্পিক ইজ্জ্রিয় যেখানে রূপান্তরিত পত্র ব্যতীত আর 
কিছুই নয়, সেস্থলে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে 
পারেধে পুম্পের যে মে অংশ প্রত পত্রাকারে পরি- 

বর্তিত হওয়1 সর্ধদাইি সন্তব। এবং এনব্ূপ সচরাঁচরই 
ঘটিয়া! থাকে। প্রধান ইন্দ্রিয় অপ্রথান ইন্দ্রিয়েতেই পরি- 
বর্তিত হইয়া থাকে | যথ| পুংকেনরকে দলে পরিবর্তিত 

হইতে দেখা! যায় । এবন্িধ পরিবর্তনকে প্রতিগত বূপা- 
স্তর ঞ কহে। প্রতিগত রূপান্তর গোলাপ প্রভৃতি পুম্পেই 

সুন্দর রূপ দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকাঁর রূপান্তর বা পরিবর্তন দ্বারা 

যে এক্ষ বিধ ইন্জরিয়-সংখ্য।র হাঁ এবং অপর প্রকার ইন্দ্রিয় 
সংখ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহ সহজেই উপলব্ধি কর যাঁইতে 

গারে। যথা পুণকেসর দলে পরিবর্তিত হইলে কেদর 

হখ্যাঁর হাঁস এবং দল সংখ্যার বৃদ্ধি কাজেই হুইবে| 
(২)-দ্বিভাঁজক ক্রিয়! বা বিদারণ দ্বারাও পেধম্পিক 

অ্িয় সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াথাঙ্ছে। যখ। শর্ষপ জাতীয় 

উদ্ভিদের পুষ্প সমুদাঁয়ই অদমাদ্দ অর্থাৎ, প্রত্যেক পুষ্পে 
ছয়টা পু কেনর এবং কেবল চারি মাত্র দল| এই পুং 

কেদরের মধ্যে আবার চারিটা দীর্ঘ এবং ডুইটী খর্ব । 
কেমরের এইরূপ পরম্পর অনমত। দ্বিতীজক ক্রিয়া নিব- 

*পত্র রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুংকেদরে পরিণত হইন্াছে। তওপর 
সেই পুংকেসর পুনব্ধার পত্রাকারে পরিবর্তিত হইলে এবন্থিধ রূপাস্তরকে 
প্রতিগত (অবাও পুনরায় তদবস্থা প্রার্থ ) কহ যার। 
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দ্ধনই হুইয়া থাকে যথা কোঁন কোন পণ্ডিত বলেন 
আদে চারিটা সম পুংকেসরের মধ্যে ছুই বিতক্ত হইয়া 
চাঁরিটী দীর্ঘ কেমর হইয়াছে | 

(৩) অসদ্রতাঁৰ এবং অপূর্ণাবস্থাই পৌঁম্পিক ইন্দ্রিয় 
কি্বা অংশের নুন সহখ্যাঁর প্রনাঁন কারণ। আপন্ীবস্থ, 
ইন্দ্রিয় (যথা পুংকেদর) মাঁংসগ্রন্থি বলিয়া অভিহিত 
হইয়া থাকে | 

(৪)সম মংযোগ---এক আঁবর্তস্থিত অংশ সমূহের 

পরম্পর কিরৎ পরিমাণে কিশ্বাঁ বেশী পরিমাণে মিলনকে 
সমসংযোগ কহে। ইহ! সকল আঁবর্দেই দেখিতে পাওয়। 

বায়। ₹্তিগুলি পরস্পর পৃথক. থাকিলে কুগকে বুরৃতি 

কহী যাঁয়। পরস্পর মিলিত হইলে ( তা বুতি কতিপয়ের 

কিয়দংশমাত্র মিলিত হইলেও) ইহ! মিলিতরূতি বলিয়। 
অভিহিত হয়| আদর্শ পুষ্পের অগাবর্ত বন্দল হইয়া 
থাঁকে | কিন্তু সংযোগ নিবন্ধন উহা মিলিত দল ও হইতে 

পারে। অন্যান্য আবর্ত অপেক্ষা পুংকেনরিক আবর্তে 

সংযোগ কম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কখন কখন পুং 
কেসর গুলি পরস্পর মিলিত হয়| এই মিলন কেমরের 

কেবল অধোভাঁগেই হইলে, এবং এতদ্বারা মিলিত 
অংশটা গুচ্ছবৎ আঁকীর ধারণ করিলে ইহাকে অসোঁদর, 
সহোদর নাই যাছাঁর অর্থাৎ একক) কহ যার! উত্তরূপ 

ঢুইটা গুচ্ছকে দ্বিসোদর এবং তদধিক সংখ্যক গুচ্ছকে 

, রৃহছসোদর বলিয়া থাকে | কেনর গুলির গরম্পর নিলন 
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কেবল উপরিভাঁগেই হইলে তাহাদিগকে একভ্রোৎপাদক 

বল! গিয়া থাঁকে| গর্ভকেমরের ও পরস্পর মিলন সচ- 

রাঁচরই ঘটিয়! থাকে | গর্ভকেসরের এই গিলন, মূলে 

গরম্পরের কেবল সংশ্রব হইতে জমুদায়ের একীকরণ 
পর্ধ্যস্ত দেখিতে পাঁওয়। যাঁর | 

(৫) অদমনংযোগ--ভিন্নাবর্তস্থিত অংশ পরল্পরের 

মিলনকে অসমসংযোগ কহে। যথ। দলের সহিত পু" 

কেসর এরৎ ব্ৃতির সহিত দলের নিলন ইত্যাঁদি। 
আদর্শ পুষ্পের সযুদাঁয় ইন্দ্রিয় কেবল পরল্পর পৃথক 

এমন নয়, পুষ্পধিতে প্রত্যেকের অবস্থান ও স্বতন্ত্র 

দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভ কেসরের অধোভাগে পুংশ 

কেমর নিবেশিত থাঁকিলে পুংকেমরকে অধোযোষিৎ 

( যোঁধিৎ অর্থাৎ জ্্রীর নিম্নভাঁগে অবস্থিত ) বলে । তিনটা 
বহিরাবর্ত ( কুণ্ড, শক এবং পু কেনরিক আঁবর্ত ) পু্পধি 
সংলগ্ন হইবার পুর্বে পরল্পর যদ্দি এরূপ মিলিত হয় ঘে 

মিলিত অংশ নলাঁকাঁর ধারণ করে, তাহা হইলে এই মিলিত 
অংশকে কুগুনল কহে। এবং এ অবস্থায় পুংকেনর 

পরিষে1ষৎ (অর্থাৎ যোধিতের চতুর্দিক বেউন করিয়। 
অবস্থিত) বলিয়! অভিহিত হয়| ব্লৃতি, দল এবং পুংকেসর 
এই তিনের গরম্পর সংযোগ কৃত উক্ত কুগুনল গর্ভ কেসরের 
চতুর্দিক, বেউন করিয় এরং উহাতে মংলগ্ন থাকিলে পুং- 
কেনরকে উপবোধষিৎ অর্থাৎ যোঁধিতের উপরিস্থ কছে। 
স্থলে কুগুনল এরূপ বেষ্টন করিয়। অবস্থিত যে গর্ভ 



, পুঙ্গ। ঞ্ 

কেমরের অগ্রভাঁগটী ব্যতীত আর কোঁন অংশ দৃষ্ট হয় 
না| দ্বিবীজদল শ্রেণীর কঙক গুলি বিভাগে পুংকেমরের 

এরূপ অবস্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে | যথা চম্পক, পদ্ম, জবা এবং 
তজ্জাতীয় অন্যান্য সমুদয় পুষ্পের পুংকেমর অধোঁযোধিৎ, 

(কিন্তু বহিরা বর্তগুলি স্বতন্ত্র এবং পৃথক. ); গোলাপ এবং 
তজ্জাঁতীয় মুদায় পুষ্প পুং কেসর পঁরিযোধিৎ ; এবহ 

ধন্যা, মৌরি,ও তজ্জাতীয় সমুদায় পুর্পে ইহা উপযোবিৎ, 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

কুণ্ড এবং গর্ভ কেমর এতছুভয়ের পরস্পর অবস্থান 

সম্বন্ধে উপরিস্থ এবং অধংস্ছ এই ছুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া] 
থাকে| কুও বীজকোঁধকে সন্পর্ণ রূপে আঁরৃত করিলে, 

এবং ইহাতে মংলগ্ন থাঁকিলে উপরিস্থ বলিয়া এবং 
বীজকোঁষ সুতরাং আঁধস বা অধঃস্থ বলিয়। উক্ত হয়। 

আবাঁর রতি গুলি পরম্পর স্বতন্ত্র এবং বীজকোষের অধো- 

ভাগে নিবেশিত থাকিলে কুণগ্ডকে অধঃস্থিত এবং বীজ- 

কোঁষকে ওর্ধ বাঁ উপরিস্থিত কছে। পুংকেমর এবং গর্ভ 
কেসর উভয়ে একত্র মিলিত হইলে পুংকেমরকে যৌধিৎ, 
গুংস্ক কা যায়। যথ! অর্ক-জাতীয় উদৃভিদের পুস্পে। 

পুঙ্পধির অনাধাঁরণ অবস্থা-কখন কখন পুষ্গধি 
ক্ষুদ্র এবং অল্প হওয়ার পরিবর্তে বিলক্ষণ বৃদ্ধ হুইয়! 
থাকে। গর্ভকেমর সংখ্য। অধিক হইলে পুষ্পধির এই 

অসামান্য অবস্থ| বিশেষরূপে দৃষ হয় | পদ্ম পুম্পে প্রতোক 
গর্ভ কেমরের মধ্যে ইহা বৃদ্ধি প্রীপ্ত হইয়া পরিশেষে 



চা উদ্ভিদ্বিচাঁর | 

এক একটা গর্ভ কেসরকে ক্ষুদ্র গহ্যরে নিহিত করে | 
পেখম্পিক আবর্ত সগৃছের পরম্পর পার্থক্যের কাঁরণী- 

ভূত গ্রন্থিমধ্য প্রর্বৃতিস্থ পুস্পে বিলুপ্ত থাঁকে। কিন্তু কৌঁন 

কোঁন উদ্রভিদে উক্ত রূপ ছুই একটা গ্রন্থি মধ্য দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। অর্থাৎ, গ্রন্থি মধ্যের অবস্থান নিবন্ধন কুণড 
হইতে শ্রক) অক. হইতে পুংকেসর ? এবং পুংকেসর হইতে 

গর্ভ কেমর উ্চে অবস্থিতি করে| এবস্ধিধ গ্রস্থি মধ্যকে 

উপদণ্ড এরং ইহ্থার উপরিস্থিত ইন্জ্িয়কে উপদগ্ডিক 
(অর্থাৎ উপদণ্ড দ্বার] উত্তোলিত ) কহে | হুড় ছুড়ে এবং 

'জ্জাঁতীয় সমুদাঁয় উদ্ভিদের পুম্পের প্রত্যেক আবর্তে 
মধ্যে উক্তরূপ গ্রন্থি-মধ্য বা উপদণ্ড স্পট দেখিভে 
পাঁওয়। যায়; (অর্থাৎ এতদ. দ্বার। পেধুন্পিক আর্ত 
চতুষ্টয় স্তরে স্তরে সজ্মিত হইয়া অপুর্ব শোভা ধারণ 
করে) কুগ্ড এবং শ্রক্ এই ছুই আঁবর্তের মধ্যে গ্রন্থি 
মধ্য থাঁকিলে ইহাকে পুষ্পবহ ; অক্. এবং পুংকেসরের 
নধ্যে ধাকিলেঃ গৌত্রবহ ; এবং শুদ্ধ গর্ভ কেদর ধারণ 

করিলে ইহাঁকে' যোষিদ্বহ কছে। 

লেবু প্রভৃতি কতকগুলি উদ্রতিদের ফুলে পুংকেমর 
এবং গর্ভ কেনর এতদুভয়ের মধ্যে কণ্ঠন কখন প্রশস্তী- 
ভুত পুম্পধি অবস্থিতি করে| ইহ্থাকে মণ্ডল বলা যাঁয় | 
কমল! লেবুর পুম্পের মণ্ডল অধোযোধিৎ এবং ধন্য 

গ্রভৃতি ফুলে উপযোধিৎ, দৃষ্ট হয় | | 
[নত 



ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

১| পুম্পের নির্বাচন কর| 

২। পাত্র এবং পুষ্প যে এক পদার্থ তাঁহার কয়েক 

প্রমাণ দেও | 

৩। পুষ্পধি কাঁহাঁকে বলে? ইহার আঁকাঁর সচরাচর 

কি রূপ হইয়! থাকে? উদাহরণ দেও | | 

৪ | সচরাচর পুষ্পে কয়টা করির1 আবর্ত থাকে? প্রতো- | 

কের নাম কর। . 

€। পুণ্পের রক্ষীন্তরিয় কাহ্থাকে বলে? ইছার অন্যতর 

নাম কি? | 

৬ | অত্যাবশ্যক ভুনেত্রিয় কিকি? 

৭ পুং নিবাঁস এবং আ্ত্রীনিবাঁস কাহাঁকে বলে 

৮। দ্বিবীজদল এবং একবীজদল শ্রেণীস্থ উদ্বভিদের 

*পুম্পের সাধারণ লক্ষণ কি ?. 

৯। গুষ্পের সম্মুখ; পশ্চাৎ, উপরি এবং অধ্ধৌভীগ 

স্থির করিবাঁর উপায় সংক্ষেপে বল। 

.১০। অন্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, সম--সর্ঝাঙ্গ এবং নিয়ত পুষ্প 
কাহাকে বলে? 



বর _. উদ্ভিদ্বিচার | 

১১। দ্বিপরিচ্ছদ পুষ্প কীদৃশ ? 

১২| পরিপুষ্প কাহীাকে বলে? 

১৩। এক পরিচ্ছান্, নগ্ন এবং অদল,পুষ্পের নির্বাচন, 

কর | 

১৪ | সম্পন্ন এবং অসম্পন্ন পুম্প কাহাকে বলে? 

১৫1 কিরূপ পুম্পকে পুং এবং স্ত্রী পু্প কহে? 

১৬ | উতলিঙ্গাবাঁস, একলিঙ্গাঁবীস;ভিন্নীবাঁস, এবং বনু 

পরিণয় ; এই কয়েক শব্দের নির্বাচন কর। 

১৭ | অমাহশ, বিষমাংশ, দ্যংশক, ত্র্যংশক, চতুরংশক ; 
এবং পঞ্চরংশক ; এই করেক শব্দের ব্যাখ্যাকর | 

১৮। আদর্শ পুম্পের কতকগুলি বৈলক্ষণ্য এবং 
তৎকারণ নির্দেশ কর | 

১৯। দল কি কখন পুংকেন্টররে পরিণত হইয়া 

থাকে? এবম্প্রকার পরিবর্তনের কারণ কি? 

২০| শর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের পুণ্পের অসমাঙ্গতার 
কারণ নির্দেশ কর। 

২১| সমসংষোগ শব্দের অর্থ কি? উদাহরণ দেও | 

২২। বছুরৃতি, 'মিলিত ব্তি বদল এবং বি 

ল, পুষ্প কীদৃশ? 
২৩। অসোদর, দ্বিসৌদর, বহুসোদর এবং একত্রোৎ- 

গাদক শব্দের ব্যাখ্যা কর। ৫ | 

২৪। অসম সংযোগ কাহাঁকে বলে £ উদ্দাহরণ দেও | 

২৫। প্রতিগত-রূপান্তর, এই বাক্যের ব্যাধ্যা কর। 



এ ৭৫ 

২৬1 অধোঁযোঁধিৎ। উপযোধিৎ, পরিযোষি এই 
কয় শব্দের নির্বাচন কর এবং প্রত্যেকের উদীহরণ দেও । 

২৭। কুগুনল কারে বলে? 

২৮। কু এবং এ্রীজকোষ এই ঢুই শব্দের ,পুর্বে, 
উপরিস্থ এবং অধঃস্থপীদ প্রনোঁগ করিবার তঁশুপর্ধ্য কি? 

২৯ | যোধিৎ__পুংসক কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও | 

৩০। উপদণ্ড, পু্প-বহ। গৌত্র বহু যৌধিদ্বহ এব 
মণ্ডল শব্দের ব্যাখ্য! কর | 



সপ্তম অধ্যায়। 

পুঙ্গ মুকুলের আভ্যন্তরিক বিন্যাস । 

পত্র মুকুলভ্যন্তরে পত্র যে রূপ বিন্ন্ত থাঁকে পুষ্প মুকুল 
অভ্যন্তরে পেধন্পিক রক্ষীক্িয়ও ঠিক্ নেই প্রণালীতে 
অবস্থিতি করে | কিন্ত এবছিধ বিন্যাস সম্বন্ধে পুষ্পমুকুলে 

কোন কোন প্রণালী দেখিতে পাঁওর। যাঁয়, যাহ! পত্র 

মুকুলে দৃষ্ট হয় ন1। অর্থাৎ মূলিকাগ্র, মাধ্যাগ্র; মুদ্রিত। 
উপবর্তিক, দ্বিবর্তিক, এবং কচ্ছিত প্রণালী ভিন্ন আর 

এক প্রকার হতন প্রণালী লক্ষিত হয়| যথ! শিয়াল 
কাট! জাতীয় উদ্ভতিদে পুম্প মুকুলস্থ দল কুঞ্চিত অর্থাৎ 

কৌঁকড়ান হুইয়া থাঁকে | একদ্বিঘ পুম্পযুকুলিক বিন্যাঁঁ 
সকে কুঞ্চিত কহা যা়। 

মুকুলস্থিত পুষ্পের পরষ্পর অবস্থান প্রণালী এক উদব- 
ভিদে এক রূপ নছে। যথা পলান এবং ৰকজাঁতীম্ন উদ্ভিদের 

মুকুলস্থ পুম্পে একখগুদল অপর দুই ক্ষুদ্রতর পার্থ দলকে 

আলিঙ্গন করিয়া থাকে | এবং শেষোক্ত দল দ্বয় দ্বার 

অপর ছ্ুইটা সংযুক্ত দল পরিবোড়্িত থাঁকে। সংযুক্ত দল 
দয়ের পৃষ্ঠাকে নৌস্্রিদণ্ড ) উপরিউক্ত একথণ্ড দলকে 
ধজক্টি, এবং গার্্ব দল দ্য়কে পক্ষ কছে | 

০০০০ 



অমন অধ্যায় 

পৌস্পিক র্ষীন্িয়। 

প্রথমাংশ -__কুগ্ড। 

পুষ্পের সর্ববহিঃস্থিত আবর্ভকে কুণ্ড কহে| কোন 
কোন পুম্পে কুণ্ডের বহির্ভীগেও একটী আঁবর্ভ দেখিতে 

পাঁওয়1 যাঁয়। এই শেষোক্ত আঁবর্ সচরাঁচর রূপান্তর প্রাপ্ত 

পেধম্পিক পত্র বিনির্ষিত। ইহ্ীকে উপকুণ্ড কহ! যাঁয়/ জব! 
জাতীয় উদ্ভিদের পুণ্পে ইনার উত্রুষ্ট উদাহরণ দেখিতে 
পাঁওয়া যায়।. আদর্শ পুষ্পের রৃতি সকল 'পরষ্পর পৃথক, 

থীকে। এবি কুপ্তকে বহুরৃতি বা পৃথগ্ রৃতি বলে 

রতি সকল সম্পণ বা অসম্প,এ রূপে মিলিত হইলে কু 

মিলিতরৃতি বলিয়া অভিহিত হয়| 

[. পেধম্পিক ইত্ডিয়ের মধ্যে প্রক্কত পত্রের সঙ্গে রতিরই 
সেসাদৃশ্য বেশী। সচরাচর দ্ৃতি অ্ন্তক এবং হরিদুবর্ণ হইয়! 
থাঁকে। কিন্তু কখন কখন রগ্রিত ব্ৃতিও দেখিতে পাওয়। 

যাঁয়। রঞ্রিত বুতিকে উপদল কছে। বৃতি প্রায়ই অখণ্ড" 

দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় | কিন্ত গৌলাঁপ প্রভৃতি কৌন কোঁন 
ফুলে ইহার প্রান্ত ার্ভত দৃউ হয়| ভ্বতির নিম্ব- 



৭৮ : উদভ্িদবিচার। 

ভাঁগে কখন কখন ক্ষুদ্রস্থল্যাকার প্রভাতি অংশ অরস্থিতি 

করে| এতন্নিবন্ধন বূতির ব্যতিক্রম বাঁ অনিয়তি ঘটিয়। 
থাঁকে। কাঁঠবিষ জাতীয় উদ্ভিদে পুষ্পর্তি রষ্ট্রিত এব 
সর্পফণাককতি দৃষ হয়। এই নিমিত্ত তজ্জাতীয় উদতিদ 
সফণ (ফনাঁর সহিত বর্তমান ) বলিয়া অভিহিত হইয়া! 
থাকে। ূ 

.কৃতিগুলি ঠিক্ সরলভীঁবে অবস্থিতি করিলে ভাঁহা- 
দিগকে খু কছে। অগ্রভাগ বহির্দিকে নত হইলে তাহা- 
দিগকে বির্মা খ, এবং তদ্ববিপরীতভীব অবলম্বন করিলে, 
অন্তর্দ,খ কহা বাঁয়। 
মিলিত-রৃতি কুণ্ডের প্রত্যেক অংশের পরম্পর মিলন সম্পৃণ 
ৰা অংশিক হইয়া থাকে | কুণ্ডের মিলিত অংশকে নল) 
নলের অগ্রতাঁগকে ক; এবং যুক্ত বাঁ বিস্তৃত অংশকে 
অঙ্গ কহে। মিলন সম্পূর্ণ না হইলে অঙ্গ কতিপয় 

খণ্ড অথবা! দত্ত বিনির্ষিত দেখিতে পাঁওর1 যাঁয়। 

খণ্ড গুলির মধ্যবর্তী স্থান জমৃছকে গহ্বর কহ যাঁয়। 
মিলন মম্পূর্ণ হইলে অঙ্গকে অখণ্ড কছে। গহ্বর কিম্বা 
কুণুস্থিত প্রন্কৃত পত্রের মধ্যপণ্রানরূপ শিরার সংখ্যা 

দেখিরা তির সংখ্যা স্থির কর! যাঁইতে পারে। অর্থাৎ 
একটা রূতিতে কেবল একটা মাত্র উক্তরপ শিরা থাঁকে। 

মিলিত-বতি কুণ্ড নিয়ত বা অনিয়ত হইয়| থাকে | ইহার 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! ব! রূপ শ্রগাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন অব- 

্থণর সহিত বিরত হইবে | 
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সারি তব-্স্প্স্থায়িত্বানুমারে কুণ্ড ভিন্ন ভিন্ন রূপে 

অভিহিত হুইয়। থাকে । যথা রৃতি গুলি, পুষ্প বিকসিত 

হুইবাঁর অব্যবহিত পরেই ঝরির1 গড়িলে তাহাঁদিগকে 

আঁশুপতন,যথী শিয়াল কট! জতীয় উদ্ভিদে; শ্রগা- 
বর্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁহীদিগের পতন হইলে, পতনশীল, 
যথ। সচরাগর পুষ্প; এবং তুলসী জাতীয় উদ্ভিদের 
পুষ্পের মত পর ফলে সংলগ্ন থাঁকিলে, তাহাদিগকে স্থায়ী 

বল যাঁয়। কু শুঙ্কাবস্থায় ফলের চতুর্দিক আলুগীভীবে 
বেই্টন করিয়া থাঁকিলে নীরস বলিব অভিহিত হয় | আবার 
ক্ষুপ্র মসকাঁকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফলের আঁবরণের 

কার্ধ্য করিলে তাঁহাকে বৃদ্ধিশীল কা যায়| 

রূপান্তর--স্র্ৃতির যত রূপান্তর আছে তশ্বধ্যে গেদা 

জাতীর উদ্রভিদের পুষ্পেই উহ! অতি সুন্দররূপ দু 
হয়। এই জাতীয় কতকগুলি উদরভিদের পুষ্প কুণ্ড অদে 

প্রকৃতিষ্থ থাঁকিয়া, ফল পচনোন্ুখ হইলে, বহুসংখাক সক্ষম 

সুত্রব€ অংশে বিভক্ত হয়। পুষ্পধি হইতে ফলবিশীর্ণ হইলে 

এই দকল স্মত্রবৎ অংশ দ্বারা ইহা শুন্যমার্গে নীত হইয়া 
যথা স্থানে ন্যস্ত ছয় | এবত্তূত কুগ্ডকে কোমল লোম কছে।। 

বনমূল বা কুকুরসৌকাঁর ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 

কৌমল লোম কীদৃশ উপলদ্ধ হইবে | 



এ | উদ্ভিদ বিচার | 

দ্বিতীয়াংশস্্্পীআক | 
পৌম্পিক রক্ষীইক্জিরের দ্বিতীয় আঁবর্ভুকে অকু কহে। 

অক. সচরাচর রঞ্চিত হইয় থাকে | এবং এই আঁবর্তস্থিত 

রূপান্তর প্রাপ্ত পত্রগুলিকে দল কহা যাঁয় | বৃতি অগেক্ষ। 

প্রকৃত পত্রের সহিত দলের যদিও সৌসংদৃশ্য অস্প্ট, 
তথাঁপি দল যে রূপান্তরিত পত্র তাঁহা! সহজেই স্থির কর! 
যাইতে পাঁরে | যথা 2-- 

প্রথমতঃ--পদ্পু্পের মত, হরিদবর্ণ রতি রঞ্টিত দলে 
অলক্ষিত রূপে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে দেখা যাঁয় | 

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত পত্র এবং দল এতছুভয়ের 
মধ্যে পরম্পরের আকাঁর, গঠন প্রভৃতির অনেক সৌঁসাদৃশ্য, 
লক্ষিত হয়| 

রতি সকল প্রায়ই অরন্তক দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কিন 

দলের কখন দেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয় না। যে হেতু পত্র ব্তাঁ- 
নুরূপ দলের নিম্বভীগ প্রায়ই সংকুচিত হইয়া! থাকে । এই 
সংকুচিত অংশকে দলের নখর কছে | এবং এম্প্রাকার নখর 

বিশিষ্ট দল সনখর বলিয়া অভিহিত হয়| পর্ণের পত্র- 
ভাঁগানুরূপ দলের বিস্তৃত অংশকে অঙ্গ কহে। প্ররুত 

পত্রের প্রান্ত। আঁকাঁর প্রভৃতি অঙ্গের বিবরণ কাঁলে যে নকল 

শব্দের প্রয়োগ কর! গিয়াছে, দল সন্বন্ধেও সেই সমস্ত শব্দ 
ব্যবহার করা যাইতে পারে | কোন কৌন পুম্পের দল 

ঝালরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত বাঁ কর্তিত হইয়া 
থাকে। এবন্তৃত দলকে ঝালরিত বাজালী বিশিউ কহ! 
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যায় । আকাঁরান্সাঁরে দল নৌ-আক্কৃতি প্রভৃতি নামে উক্ত 

হয়| কখন কখন, বিশেষতঃ দলের একাঁত্িক আর্ত 
থাকিলে তন্মধ্যে কতকগুনি দল আকারে অত্যন্ত ক্ষুত্র? কিনব! 

অকর্মণ্য বাঁ ব্যর্থ হইতে দেখ। যাঁয়। এতদবস্থ দল বা 

তদ্ধপ অন্যান্য পেম্পিক ইন্জরিয়কে মগুগ্রন্থি বলে | প্ম্পের, 
অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অগাবর্তের বর্ণ উজ্জুলতর এবং 
ইহার নির্মাণ কৌশল ও অপেক্ষা কত সক্ষম । অনেক পুষ্পের 
অগাঁবর্ত মাংশ গ্রন্থি সমন্বিত দেখিতে লী] যায়। এই 
মীহস গ্রন্থি সমূহ হইতে এক প্রকাঁর সুগন্ধি পদার্থ বিপি- 

গত হই! থাঁকে। 

কুণ্ডের মত অক ও বহুদল কিন্ব মিলিতদল হইয়া 

থাঁকে। গিলিত.দক্স অকের মিলিত অশংকে নল ; নলের 

অগ্রভাগকে কা; এবহ মুক্ত বা বিস্ত,ত ,অংশকে অঙ্গ 

কছে। কুণ্ডের বিবরণেও সেই সেই অর্থে এই সকল শব্দ 

প্রয়োগ করা হইয়াছে । মিলিত দল এবং বদল শ্রক 
নিয়ত এবং অনিয়ত আঁকার বিশিষ্ট হইতে দেখ যায়| 

যথা ১. 



পৌম্পিক রক্ষীন্দিয় । 

. বন্াদল অক ক নিয়তাকার। 

বছুদল অকের নিয়তাঁকার চারি প্রকার! যথা (১) 

উপ- শার্ষপ অ্রক ;(২) উপ-কৌসম অক) (৩) উপ-- 
গৌলাপ শক; এবং ( ৪)উপ--পাঁলাগুৰ অক | 

(১)উপ-শার্ষপ অক-__এবনপ্রকার অগাবর্তে সচর1- 

চর চাঁরিটী সনখুর দল আঁড়া আঁড়ি ভাবে অবস্থিতি করে 

অর্থাৎ ছুইটী দ্ুইটী দল অভিসন্তুখ। যথা শার্ষপ পুষ্প, 
মূলক পুষ্প ইত্যাদি । | | 

(২) উপ--কৌসম শ্রক-__-অর্থাৎ কুলম ফুলের মত 

শ্বক্ যে জমুদায় পুষ্পে দেখিতে পাওয়। যাঁর । এবি 

অগাবর্তে পাঁচটা করিয়া দীর্ঘ নখরযুক্ত দল থাঁকে। দল- 

নখর কুগুনলের অভ্যন্তরে নিহিত থাঁকে। এবং অঙ্গ 

* গুলি নখ হইতে প্রায় সমকোঁণে উত্থিত হয়। »যথা কুসম 
ফুন্ত ( অর্থাৎ যে ফুলে প্রসিদ্ধ রং প্রস্তুত হইয়া থাঁকে)। 

(৩) উপ- গোলাপ অ্রক্___ অর্থাৎ গোলাপ ফুলের 
মত অক যে ষমুদাঁয় পুম্পে দেখিতে পাওয়া যায়| এই 

প্রকার অগাবর্তে পরণচটী করিয়া অনখর বা প্রায়োনখর 

দল থাঁকে ।নিবেশ হইতে দল সমূহ নিয়মিত রূপে 
উত্থিত হয়। যথা এক্টরপেটে গোলাপ। 



কুণড। ৮৩ 

৪) উপ--পলাগুর অক্-_" অর্থাৎ পলাগু, বা 
চি ফুলের মত অক. যে সমুদায় পুস্পে দেখিতে 

পাওয়াযায়। উপ-_গেলাপ আকের সহিত ইহার বড় একটা! 
প্রভেদ দৃষ্ট হর না| কিন্তু ইহার দল গুলি চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হুইবার পুর্বে নলাকাঁর ধারণ করিয়া উঠে। 

প্রথমোক্তের মত একবারেই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়? পড়ে 
না) যথা পলা, পুষ্প, রজনী গন্ধ ফুল ইত্যাদি। 

বছুদল শ্রক্-_ খ অনিয়তাঁকাঁর। 
 বছুদল অকের অনিয়তাকারের উত্কুষ্ট উদাহরণ 

পলাস, বক, কলাই প্রভৃতি সিশ্ষিজাঁতীয় পুস্পেই উত্তম 

রূপ দৃষ্ট হুইয়! থাকে। এবস্বিধ আগার সমন্বিত পুম্পকে 
উপ-প্রজাপতিক অক্ নামে উক্ত হয়। ইচ্ছার পচা 
দল এরূপ তাঁবে অবস্থিতি করে যে রৃহদাক্কীর বিষম দলটা 

পন্চাদ্দিকে অবস্থিত ইহাকে সচারাঁচর প্রজ। কহ। যায়| 

ছুই পার্ষে দুইটা দল আছে. এই দলছয়ের এক একটাকে 
পক্ষ কছে। সম্মুখে অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রাকার অপর দুইটা দল 
একত্র মিলিত হুইয়।,নৌমেরুদণ্ড প্রস্তৃত করে। পলা, 

বক, অতমী এই তিনের অন্যতম একটা পুষ্প পরীক্ষা 

করিয়। দেখিলেই উপরি উত্ত প্রযুক্ত শব্দ কতিপয়ের অর্থ 

এবং তাঁৎপর্ধ্য উপলব্ধ হইবে। 

মিলিত দল আকের ছয় প্রকার নিরতাঁকার এবং তিন 

প্রকার অনিতাকাঁর দেখিতে পীওয়া যাঁয়। নিয়তাঁকার 

ঘধ। উপনূল; উপকলদ; উপঘন্ট; উপধুক্তূর ) উপস্থাল; 



৮৪. উদ্ভিদ বিচার | 

এবং উপচক্র অক | অনিয়তাঁকার যথা-উপোষ্ঠ ; উপমুখ। 

এবং উপজিহ্ব অক্। 

মিলিত দল অক্---ক* নিয়তাঁকাঁর। 

(১) | উপনল' শ্রক-- অর্থাৎ নলের মত 

আকুতি যে অ্রকের। একপ্রকার অআকের আদ্যোপান্তই 

দেখিতে ঠিক নলের মত। গেঁদা জাতীয় উদ্ভিদের 
পুষ্পের মধ্যে ক্ষুদ্র পুষ্প-শ্রক্ নলাঁকুতি অকের উতর 

উদাহরণ | | 

(২) | উপকলস অ্রক্-_- ক্ষুদ্র কলসাকাঁর অক উপরি 
উক্ত অকের রূপান্তর মাত্র অর্থাৎ উপনল অ্রকের মধা- 

ভাগ আয়ত এবং মূল ও অগ্রভাগ সঙ্কচিত হুইলে কথিত 
শ্রক্ প্রস্তুত হইল। 

(৩) | উপঘণ্ট অ্রক-_--অর্থাৎ ঘটাঁুতি শক | মূল 
হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত ক্রমায়ত নল এই নামে অভিহিত 

হুইফ] থাঁকে | যথা কলিকা ফুল। 
(8) উপধুস্তর শ্রক্__-_অর্থাৎ, ধুতুরা ,ফুলের মত 

. শ্রক যে সকল পুস্পের|। শেষোক্ত অআকের সহিত ইনার 
প্রভেদ এই যে ইহার দীর্ঘনল মূল হইতে প্রায় অগ্রতাগ 
পধ্যন্ত সঙ্কচিত | কেবল অঙ্গগুলি উপরিভাগেই মাত্র 

ক্রমা যত |. যথ। খুতুর1 এবং তামাকের ফুল | 

(£)। উপস্থাল স.ক্ অর্থাৎ থাঁলের সহিত উপম! 

, দেওয়া যাঁয় যে সূংকের। পূর্বোক্ত কয়েক প্রকাঁর কের 

সহিত ইহার প্রতেদ এই যে ইস্থা দীর্ঘ অগ্রশস্ত মল বিশিষ্ট 



'কুণ্ড। ৮৫ 

এবং এই প্রকাঁর নল হইতে অঙ্গ সদ! সমকোঁণে চতু- 
পদক বিস্তৃত ছয় | যথা রঙ্গন ফুল। 

(৬)। উপচক্র শ্রক-_--অর্থাৎ চাঁকীর সহিত উপম। 

দেওয়! যায় যে শ্রকের | উপস্থ্ণল অ্রকের সহিত ইছাঁর 

কেবল এই মীত্র প্রতেদ যে ইহার নল অত্যন্ত খর্ধ অথব। 
প্রায়ই অম্প্ট | অঙ্গের অবস্থা ঠিক উপস্থালি অকের মত। 
বথা গোল আলু, বেগুণ, ঝাল ইত্যাদির ফুল। 

মিলিত দল অ্ক্----খ, অনিয়তাকাঁর। 

(১। উপোষ্ঠ অক্--অর্থাৎ ওঠ দ্বয়ের সহিত উপ] 

দেওয়! যাঁয় যেঅকের। এবছ্িধ অকের অন্গ ছুই ভাগে 
বিতক্ত। একভাগ অর্থাৎ এক ওষ্ঠ উপরিভাগে এবং 
অপরাংশ নিম্বদেশে অবস্থিতি করে| উপরিস্থ ওষ্ঠটা ছুইটা 
ন্যুনাখিক রূপে মিলিত দল বিনির্মিত। অধঃস্থ ওঞ্ঠ 
তিনটা দল বিরচিত| শেষোক্ত ওষ্ঠটা অখণ্ড, দ্বিখণ্ড বা 
ত্রিখ্ড হইতে পারে | অআকের এবন্্রকার আকার নিবন্ধন 

এতাঁদৃশ শ্রক্ বিশিষ্ঠ যাবতীয় পুষ্প ওষ্ঠী ( অর্থাৎ ওষ্ঠ আছে 
যাহার ) শ্রেণী ভুক্ত হুইয়াছে। যথা] দ্রণ পুষ্প, তুলমী পুষ্প 
ইত্যাঁদি। 

(২)। উপমুখ অক্.---_-অর্থাৎ মুখাকতি বিশিষ্ট অক | 
উপোষ্ঠ অ্রকের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহাঁর ক 
নিশ্নস্থিত্ত ওষ্ঠ দ্বার অনম্পূর্ণরপে আর্ত । এবস্তত ওষ্ঠকে 

তালু কহ! যায়। | 

(৩)। উপজিন্ধ শ্রক্----উপনল শ্রক আংশিক রূপে 
৮ 



৮৬ উদ্ভিবিচাঁর। 

বিভক্ত হইয়া প্রশস্ত বন্ধনীর আঁকাঁরে পরিবর্তিত (অর্থাৎ । 

ফিতের মত ) হইলে ইহ উপজিহ্ৰ রলিয়া অভিচ্থিতচ্ছয় | 

উপ'জিম্ত্বের অগ্রভাগস্থিত দংশ অর্থাৎ দত্ত সংখ্যানুসারে 

তক কতগুলি পৃথক পৃথক্ দল বিনির্িত স্থির কর যাইতে 
গারে। যথা গেঁদ1 জাতীয় পুষ্পের বহিঃস্থ স্ষুদ্র পুষ্প। 

উপরিউক্ত অ্রকের সঙ্গে কুণ্ডের ও বর্ণিতরূপ আকার 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এবং আকার বিশেষে তদ্রেপ ভিন্ন 

ভিন্ন নামও দেওয়। হইয়! থাঁকে। 

শরগ্চপযোঁগ অর্থাৎ অকের উপযোগ | কাঁল- 

জিরার শ্রেণীস্থ কোঁন নির্দিষ্ট জাতীয় উদ্রভিদে পুণ্পের 
দল মূলে ক্ষুদ্র শল্কবহু একটী ইজ্জিয় দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। 

ইস্ছাকে মধুত্রন্থি কছে। এতাদৃশ ইজ্জিঘ্ঘ অন্যান্য উদ ভি- 
দের পুষ্পদলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে । হুণতি শু'ড়ো জাতীয় 
উদ্ভিদের পুষ্পাত্যন্তরে কতকগুলি লোম অঙ্গুরীয়াকারে 

অবস্থিতি করে| ূ 

স্থায়িত্ব কুণ্ডের মত শ্রক ও আশুপতন, 

গতনশীল কিন্বা স্থায়ী হইয়া থাকে। স্থায়ী শ্রক্ সচরাচর 
শু্কতীত্রীপ্ত হইয়া যাঁয় এবং নীরদ বলিয়া অভিহিত হয় 



অধম অধ্যায়ের গ্রশ্ন। 
৯ পরে পিপি পি পরী পিরিতি পাস শর সিসি 

১| পুম্পের কোন অংশকে কুণড কহে? 

২। উপকুণ্ড কাঁহাকে বলে? উদাহরণ দেও। 

৩। বনুরতি এবং মিলিত বৃতি কুণ্ডের ব্যাঁখ্/খকর | 

৪| উপদল কাঁরে বলে? 
&| সফণ উদ্ভিদ, কীদৃশ£ এরূপ নাঁম দেওয়ার 

তাঁৎপধ্য কি? 

&| খু, বহির্মূখ, এবং অন্তর্থথ কতির নির্ধাচন 
কর। 

৭ | কুণঝ্ডের নল, ক) অঙ্গ এবং গহ্রের ব্যাখ্যা কর। 

৮। আশু পতন, পতনশীল, স্থায়ী, নীরস এবং বৃদ্ধিশীল 

তির নির্বাচন কর। 

৯। রূপান্তরিত বতির কতকগুলি উদাহরণ দেও | 

১০1 কোমল-লোঁম কারে বলে? 

১১। উদ্ভিদের কোঁন্ অংশকে অক্ কহে? 

১২। দল যে রূপান্তরিত পত্র তাহার প্রমাণ কি? 

১৩ | জনখর দল কীদৃশ? 
১৪| মধুগ্রন্থি কারে বলে? 

১৫। মিলিত দল অ্রকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাঁম কর। 

১৮ | বহু দল অক কি প্রণালীতে বিভক্ত হুহীন্ছে, 

মংক্ষেপে বর্ণন কর। 



৮৮ উদ্ভিদ্বিচাঁর |. 

১৭] কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পকে উপপ্রজা- 
গতিক শ্রক্ কহা যায়? উদাহরণ দেও | এবন্িধ অকের 

তঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম কর। 

১৮| মিলিত দল শ্রক্ কি প্রণাঁলীতে বিতক্ত হুই- 
য়াছে, সংক্ষেপে বর্ণন কর। উপশার্ষপ, উপপীলাগুব, উপ- 

ঘন্ট, এবহ উপচক্র অকেরব্যখ্য। কর। এবং প্রত্যেকের 

উদাহরণ দেও। 

১৯ | উপোষ্ঠ অক কীদৃশ? ইহা কি নিয়তাঁকাঁর 
অকের মধ্যে পরিগণিত? ইহার উদাহরণ দেও | 

২০ উপমুখ অক. কাঁরে বলে? 

২১ পুম্পের কোন্ অংশকে তালু কহে। 
২২। উপজিহ্ব অকের উদাহরণ দেও। 

২৩| অগ্চপযোঁগের কয়েকটা উদাহরণ দেও | 

২৪| মধুগ্রন্থি কাঁরে বলে? 
২৫। কলিক ফুল, মিলিত দল ন। বহুদল ? 

২৬। রজনীগস্ধ ফুল কীদৃশ শ্রকের উদাহরণ 
২৭| দ্রণ পুষ্পের শ্রক্ কি প্রকাঁর এবং কি নামে উত্ত 

হুইয়! থাকে? 

২৮ | বার্তাকু পুম্পের অকের কি নাঁদ দেওয়া 
যাইতে পারে? 

২৯। দলের অখণ্ড অঙ্গ কি রগ? 

৩০। উপনল অ্রকের উদাহরণ দেও। 



নবম অধ্যায় 

অত্যাবশ্যক জননেন্দ্িয | 

কুণ্ড এবং অক. এই ছুই বহিরাবর্তের আন্তরিক 

তৃতীয় এবং চতুর্থ আঁবর্তস্থিত ইন্দ্রিয়কে অত্যাবশ্যক 

জননেন্সিয় কছে। তৃতীয় আবর্তে পুংকেনর এবহ চতুর্থ বা 

সর্ধাভ্যন্তরক্থিত আবর্তে গর্ভকেশর অবস্থিতি করে। পু২কে" 
সরক আবর্তকে পুংনিবান ; এবং গর্ভ কেদরিক আঁবর্তৃকে 

জীনিবান কহা যাঁয়। 

পুং কেনর | 

এপর্ধ্যন্ত যে মক-ন পৌম্পিক ইন্্রিয়ের বিষয় বিবৃত হইল 

একৃতপদত্রের সঙ্গে তৎসমুদাঁয়ের যে বিলক্ষণ দেদাদৃশ্য 
আছে তাহ।৷ সহজেই হদয়ঙ্গম কর। যাইতে পারে। 
কিন্ত এক্ষণে যে ছুই ইন্্রিয়ের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, 
প্রকৃত পত্রের সহিত তাহাদিখের দৌনাদৃশ্য ঝুন্দর রূপ 
বুশির। উঠা কঠিন | পুংনিবাসের এ একটী ইন্টরিয়কে 
পুংকেসর বলে। পরাণ নামক এক গ্রকার ধুলিব€, 

পদার্থ উত্পাদন ক্ষন পুংকেদর রূপান্তরিত পুম্প-গত্ 

ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পরাগরাঁশি পুষ্প ভিম্ব 
নিবকের একমাত্র সাধন | প্রক্কৃতিস্থ পত্র যেমন সতুস্তক 



৯৯০ উদ্ভিদ্বিচা'র। 

হইয়া থাকে, পুইকেদর ও অচরাচর সেই প্রকার রন্তানু- 
রূপ স্থাত্র সমন্বিত হয় । এই স্ত্রকে কেসর কছে | কেস- 

রের অগ্নভাগস্থিত,পর্ণের পত্র-ভাঁগান্ুরূপ অংশকে পরাগ- 

কোঁষ বান। প্রন্কত পত্র যেমন প্রাঁরই মধ্য পঞ্চীর কর্তৃক 
সমদ্বিভাগে বিভক্ত হইয়! থাঁকে। পরাঁগ-কোঁষও সেইরূপ 

মধাপঞ্ীরানুরূপ অহশ দ্বারা ছুই সমান ভাঁগে বিভক্ত 
হয়। এই বিভাঁজক অংশকে যেজক এব বিভক্ত অংশ- 

দ্বয়ের এক একটীকে খুৃ্ত বল| যাঁয়। প্রত্যেক খণ্ডের অত্া- 

স্তরে এক বা তদধিক গহ্বর বা গর্ভ থাকে । এই গহ্বর 

মধ্যে পরাগ রাঁশি নিহিত থকে | এতন্লিমিত্ত গহ্বর পরা- 

গোঁপকোষ কি্বা পরাগস্থলী বলিয়া অভিহ্থিত হয় | 

সাধারণতঃ পৃম্পে প্রায়ই কেসরের অসদৃভাঁব দেখিতে 
গাওয়া যাঁয় ন1। ইহার অদদ্রভাঁব হইলেও জননোক্দিয়ের 

কার্ধোর কোন বাণঘাঁত ঘটেন1 | অবুষ্তক গত্রের মত কেসর- 
হীন পরাগ-কেসরকে অকেসরক বা অরৃম্যক কহা যায়। 

কেনর-মূল পুষ্পধিতে সচরাচর সন্ধি দ্বারা সংলগ্ন থাঁকে। 

কিন্ত পুংকেমর অমম-সংযোৌগ দ্বারা অন্যতম আঁবস্ত 

খলগ্ন থাঁকিলে, এবন্্রকীর সন্ধি ম্পন্ট দেখিতে পাওয়। 

যায় না| কখন কখন কেসর পরাগ-কোষ বিহীন হইয়] 
থাঁকে। এবস্তৃত কেনরকে বন্ধ্য বল। যাঁয়। 

কেসর-_____প্রায়ই স্মক্ষন ক্মুতীকাঁর বা! কেশব€ 
ছইয়| থাঁকে | এই নিমিত্ত ইস্ছাকে স্মত্রাকাঁর ব। উপকেশ 
কছ। যাঁয়। মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সুন্ষম হইয়। 
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আঁদিলে ইহ।কে তুরপুরাঁকাঁর কে । তদবিপরীত অগ্র- 
ভাগ হইতে মূল পর্যন্ত ক্রমশঃ সক হইলে ইছা যন্ট্যাকাঁর 
বলিয়া! অভিহিত হয় | কখন কখন আঁকাঁরাহুসাঁরে ইহা 
মাঁলাক্কাতি, উপদল প্রভৃতি নাঁমে উক্ত হইয়| থাকে । পদ্ম 

পুষ্পে উপদল ( অর্থাৎ দলাঁকীরেপরিবর্তিত ) কেমরের 
উতকরুষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়| এই প্ুম্পে 

সর্ধা্দ অম্পন্ন পুহকেমর এবং সর্ধাঙ্গ সম্পন্ন দল, এতদ্ব- 

ভয়ের মধ্যবততর্ণ যাবতীয়রূপধারী ইন্ডরিয় দুষ্ট হ়। কেন 
কোন পু্পে কেসরের অগ্রভগ দুই কিবা তদপ্িক তাংখে 

বততক্ত হইয়। থাঁকে | বিভক্ত অংশ গুলির প্রত্যেকে রঃ 
তশ্বাধো কেবল একটাই পরাঁগকো ষ সমঘ্িত হইতে পারে | 
মাংস গ্রন্থির আকারে উপভৃণের অনুরূপ উপযোগিক 
ইন্দ্রিয় কোন কৌন পুস্পের কেদর মূলে দৃষ্ট হইয়| থাকে। 
ঘথ| তেজপত্র, দাঁকগিনি। কর্পুর প্রভৃতি উদ্ভিদের পুপ্পে। 

গরাগ-কোঁষ দাধারণতঃ ইস্থার আঁকার কিছু 
দীর্ঘ হইয়া! থাঁকে। ইহার ঢুই পৃষ্ঠ! আছে । এক পুষ্ঠ/কে 

সম্মুখ এবং অপর পৃষ্ঠাকে ইহার পৃষ্ঠ কছে। সম্মুখে সীতা 
অর্ধাৎ একটী রেখ! এবং পৃষ্ঠে শিরাবৎ, একটা উচ্চাহশ 

লক্ষিত হয় | সম্মুখিক রেখ| এবং গাঠ্ঠিক শিরাঁবৎ, উর্চাংশ 
এতদুভয়ের মিলন, পূর্বোক্ত যোঁজকের স্থানীয় বিবেচন' 

করিতে হইবে | পরাঁগকোষের উভয় প্রান্তে বা ধারে 
দ্ুইটী রেখা আছে। এই রেখা স্থল বিদীর্ণ করিয়। কৌঁষ 

হইতে গরাগ রাশি শিষ্কীস্ত হয়| বিদারণ কার্ধ্য পরাগ 



নই উদ্ভ্ভিদ্বিটার। 

কোঁষের পরিপক্কাবস্থাঁতেই ঘটিয়। থাঁকে। এই রেখাকে 
বোড় কহা যাঁয়। গর্ভকেদরাভিমুখ পরাগ কোঁষ ঈি খ 

এবং নী অধস্থ হইলে বহির্মা খ বলিয়া অভি 
হিত হ | | 

কেমর এব পরাগ কোষ এতদ্ভয়ের পরম্পর সং- 

যোগের ত্রিবিধ প্রণালী লক্ষিত হয় | যথা! £-_- 

(১) কেনর, যোঁজকের অতভান্তরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 

প্রবেশ করিলে (অর্থাৎ কেসরের অগ্রভাগ পরাঁগ কোষের 

কেবল মূলেই সংলগ্ন আছে, এরূপ বৌধ হইলে) পরাগ 
কোযকে মুলিক (অর্থাৎ মূলের দ্বার! কেদরাগ্র সতযুক্ত ) 
কছে। যথ। বার্তাকু, কন্টকরী; লঙ্কাঁমরিচ, ধুতর। প্রভৃতি 

পুম্পে। 

(২) কেমর। গরাগ-কোষ-পৃষ্ঠের মূল হইতে অগ্র- 

ভাগ পর্যান্ত অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থিতি করিলে ( অর্থাৎ 

এই রূপে মংযুদ্ত হইলে ) পরাগ কৌঁষকে পৃন্ি ক (পৃষ্ঠা 
দ্বারা কেনর সংযুক্ত ) বল! যায়। যথা পদ্ম পুষ্প । 

(৩) কেনর কেবল মাত্র অগ্রভাগ দ্বারা যোজক পৃষ্কের 
মধ্যভাগে সংলগু থাকিলে, গপরাগকোধষ ঘ ৭ মান বলিয়। 

অভিছিভ হয়। যথ! ভূমি চষ্পক, গোরসুনে, রিতা 

ইত্যাদির ফুলে। 

বোজক-__প্রীয়ই নিরাট হইরা থাকে। ইসা দ্বারা 

গরাগ কোবের সমীপবর্তী খণগুছয় সংযোজিত থাকে। 

যোজক পরাঁগ কোষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত মংলম্ন 



অত্যারশ্যক জননেঙ্টিয় । ৯৩ 

ধাঁকে। কখম কখন যোঁজকের অগ্রর্তীগ পরাঁগকোষকে 

অতিক্রম করিতে দেখ] যায়। আবার কখন কখন ইহা 

গরাঁগ কোষের অগ্রভাগ পর্য্যস্ত ও পঁছৃস্থয় ম।। এ অবন্থায় 

গরাঁগ কোঁষকে সগহ্বরাঁগ্র কছে! কোন কোন প্রর্পে 

যৌজকের পাঁর্টিক রৃদ্ধির আতিশয্য নিবন্ধাম পরাঁগ কো 

ঢুই ভাগে বিভক্ত ইয়া পড়ে। ঘাঁস জাতীয় উদ্ভিদের 

পুষ্পে পরাগ-কৌঁষ-খগ্রছয় দীর্ঘ এবং অগ্রশস্ত হুইয় 

থাঁকে। এ অবস্থায় তাহাদিগকে উপরেখ ( অর্থাৎ 
একটা রেখা! সদৃশ ) কহাযাঁয় | শখ! জাতীয় উদ্রতিদের 

পুম্পে ইছাঁদিগের আঁকার বক্র হইয়া থাঁকে। 
আঁদে! প্রত্যেক পরাগকোঁষের অভ্যন্তরে চাঁরিগি করিয়। 

গহ্বর বা গর্ভ থাঁকে। এই গর্তকে গর্ভ এবং চাঁরিটা গর্ত 

সমন্বিত পরাগকোষকে চতুর্ভ কা যাঁয়। কাল ক্রমে 

অর্থাৎ গরাগকোঁষের পর্কাবস্থায়। ছুইটী গর্ত বিলুপ্ত হইয়। 
যায়। এতক্লিমিত্ত পরিপর পরাগকোঁষ দ্বিগর্ড বলিয়া 

অভিহিত হয়| কখন কখন যোঁজকের বিলোপ ঘটিয়া 

থখকে। এতন্থিবন্ধম পরাগকোষের খগুদ্ধ় এক-খণ্ড এবং 

তৎনঙ্গে সঙ্গে গর্ভদ্বয় ও পরম্পর মিলিত হইয়া! যাঁয়। 

এ অবস্থায় পরাগকোঁধকে একগর্ভ বলে। কেবল একটা 

মীত্র খণ্ড থাঁকিলে ইহা অর্ঘাঙ্গ বলিয়। উক্ত ছইয়| থাকে। 

স্কোঁটন ব! বিদারণ----্পরাগ উৎগাঁদদ করাই 

যেখানে পুংকেশরের একমীত্র কার্ধ্য। এবং এই পরাগ 

রাঁশি গর্ভকেদর সংলগ না! হইলে যেখানে ইহা উদ্ভি' 



৯৪ উদ্ভিবিচার। 

দের কোন ব্যবহীর্রেই আমিতে পাঁরে না, সেখানে ইহ! 
স্গন্টই লক্ষিত হইতেছে যে কোষ হুইতে পরাগ রাশির 
নিষ্কান্তির কোনরূপ উপায় উদ্রভাঁবিত হওয়া আবশ্যক | 
্রবস্্রকার নিষ্কান্তি বাঁ বহির্থমণের চারিটা প্রণীলী দেখিতে 
পাওয়। যাঁয় | যথখ13--- 

(১) পরাগ রাশি নিষেক অর্থাৎ গর্ভে।ৎপাদনোপ- 
যোগী হইলে পরাগকোঁষ প্রকৃত পত্রের প্রান্তীনুরূপ 
যোড় বরাবর বিদারিত হর | এবছ্বিধ বিদারণকে টৈর্ধেক 

(দীর্ধেস্থিত ) কছা যাঁয়। 
(২) পয়াগকে|ষের খণ্ডদ্বয় মচরাঁচর যোঁঙ্কের সমদরল 

ইয়া থাকে | কিন্তু কখন কখন এতদুভয়ের মূল বা অগ্রভাগ 
যোৌজকাতিমুখ দেখা যার। পরাগ কোষের এরূপ অবস্থা 

ঘটিলে সহজেই লক্ষিত হুইবে ঘে টৈর্বিক বিদারণের 
পরিবর্তে প্রাস্থি্ (অর্থাৎ প্রস্থে স্থিত) বিদারণ হইয়! 
থাকে। এবঘিধ বিদারণ যোৌজককে অমকোৌণে ব্যবচ্ছেদ 

করে। এই নিমিত্ত ইহাকে প্রাস্থিক বিদীরণ কহা যায়| 

(৩) অগ্রভাগস্থিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বার পরাগ কোঁষ 

বিদীরিত হইলে, এবম্িধ বিদারণ ছৈদ্রিক (অর্থাৎ ছিদ্র 
নমূহ দার নিষ্পন্ন ) বলিয়া অভিহিত হয়| পরণগকোধের 

পীর্থস্থিত যোড়ের কিয়দংশ মাত্র উদ্দঘাটিত হইলে 
ছৈদ্রিক বিদারণের উৎপত্তি হয়। যথা ঝাল, বার্তাকু। 

কণ্টকারী প্রভৃতি পুপ্পে। 
(৪ ) পরা কোষের ভিত্তির একাংশ চাঁকনি আকারে 
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উহা হইতে বিস্লিষ্ট হইয়। কেবল কিয়দংশ মাত্র ভিত্তি 
দ্বার] পরাঁগ কোঁধ সংলগ্ন থাঁকিলে, এবস্প্রকীর বিদাঁরণকে 
কাপাটিক ( অর্থাৎ কপাটাকাঁর পরাগ কোষাঁংশ দ্বারা 
উদঘাঁটিত রলিয়1) কছ। যাঁয়| কাপাঁটিক বিদারণ দ্বারা 
কোঁষগর্ড উদঘাঁটিত হয়। (কোঁষগর্ভ উদ্দঘাঁটিত হইলে 
বিমুন্ত পরাঁগরাশি সহজেই গর্ভকেদর সংলগ্ন হইতে 
পারে| 

পুষ্পবিশেষে পুংকেমরের আকারের ইতর বিশেষ লক্ষিত 

হয়| এই রূপ ইতর বিশেষ ধরিয়। উদ্ভিদের জাতিভেদ 

করা হইয়া থাকে। এতন্নিমিত্ব উক্ত আঁকার প্রকারের 
বৈলক্ষণ্য অবগত হুওয়1 আবশ্যক | যথা 

ক. পুহকেসর-সহখ্য।- সুবিখ্যাত উদতিত্তত্ববিৎ 

লিনীয়স এই সংখ্য1 ধরিয়া! উদ্রতিদের জাতি বিভাগ 
করিয়া গিয়াঁছেন | তীঁঙ্থার বিভাগ প্রণালী অদ্যপি প্রচাঁ- 

লিত আছে। 

রূতি, দল, এবং পুকেনর তিনেরই সংখা! এক হইলে 
পু্পকে সমপুংকেসরক কছে। তদৰিপরীতাঁবস্থ পুষ্প 
অসমপুংকেসরক বলিয়া অভিহিত হয়| পুংকেসর সংখ্য। 

রতি এবং দল উত্তয়ের সম্ির তুল্য হইলে, পুষ্পকে 

দিগুণ-পুংকেসরক কথা খায়। 
পৃংকেনরের সহখ্যানুসারে পুদ্প একপুংকেসরক। 

দ্বিপুংকেসরক, ত্রিপুংকেসরক, চতুঙ্গুংকেসরক 
ইত্যাদি অভিধান প্রাপ্ত হয়| 
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খ. পুহকেমর-স্থিতি ব। অবস্থান অবস্থান কিনব! 

নিবেশ অনুসারে পুংকেনর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত 
হইয়] থাঁকে। যথা_ তাধোঁযোঁধিৎ। পরিযোধিত, কিন্বা 

উপযোঁষিভ্. | ইতি পূর্বেই ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে। 

দলের অন্তংপৃষ্ঠীয় নিবেশিত থাঁকিলে, পুংকেসরকে দলীয় 
( দলে স্থিত) কহ! যায়। পুংকেসরের কেবল একটী মাত্র 
আঁবর্ত থাঁকিলে, এই আববর্ত স্থিত পুংকেসর গুলি, কিন্বা 

একাঁধিক আঁবর্ত থাকিলে বহিরাবর্তিক ইন্দ্রিয় গুলি এবং 

দল ( বিপর্ধ্যস্থ প্রণালীঅনুমারে ) পরম্পর বিপর্ধ্যস্থ ভাবে 
অবস্থিতি করে | কখন কখন পুংকেনর এবং দল পরম্পর 
অভিসন্মুখ দেখ! যাঁয়। এ অবস্থায় মধ্যবর্তর্ট একটা 
আবর্তের অসপ্ভীৰ বা বিলোপ বিরেচনা করিয়া লইতে 
হবে | 

গ. পুংকেসরের পাঁরম্পরিক টর্যা---কখন কখন 
পুংকেমর সমূহ সমদৈরঘ্য না! হইয়া কতকগুলি অপর গুলি 

অপেক্ষা দীর্ঘ হুইয়1 থাকে | যথ| তুলনী, শেফালিকা, ভ্রণ 
প্রভৃতি পুণ্পৈ ছুইটা দীর্ঘ এবং ঢুইটা খর্ব পুংকেসর 

দেখিতে গাঁওয়া যায়। এই নিমিত্ত এই সকল পুষ্পের 
পুংকেমর নিচয় দ্বিবল বলিয়া অভিহিত হয়। শর্ধপ 

জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পে চারিটী দীর্ঘ এবং ছুইটা খর্ব 
পুংকেসর আছে। এই জন্য ইছাদ্িগ্ের পুংকেসর গুলিকে 

চতুর্ববল কহ যাঁয়| অ্রক্-নল অপেক্ষা খর্ব হইলে পুঙ- 
কেমরকে অন্ত্ব্তী এবং তদৃবিপরীতাবস্থ অর্থাৎ উক্ত নল্ 
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ক্মতিদ্রম করিয়া উঠিলে পুংফেসরকে বর্বর বলে। 
অন্তর্ধতর্ণ পুংকেসরের উদাহরণ রজনীগন্ধ, বেল, মল্লিক! 
প্রভৃতি পুম্পৈ এব বহির্ধন্্ট পুংকেসরের দৃষ্টান্ত কদলী- 
পুস্পে উত্তম রূপ দৃন্ট ছয়। ্ 

'ঘঘ. পুহকেমরের পারস্পরিক সংযোগ কেমর 

লি সমুদাঁয় একত্র মিলিত হইয়া! একটী গুচ্ছাঁকাঁর ধারণ 

করিলে এবস্তৃত কেসর গুচ্ছ অসোদর বলিয়া! অভিহিত 

ছয়। তন্জরপ ছুইটা গুন্ছকে দ্বিমোদর ) তিনটীকে ত্রিসো 
দর; বছগুচ্ছকে বছসোদর, কহ যায় | অসোদর 

পুহকেসরের উদাহরণ জবাজাতীয় উদ্ভিদের পুর্পে এবং 

'দ্বিসো দরের দৃষ্টান্ত কলাই জাতীয় উদ্ভিদের পুম্পে উত্তম 
রূপ দুষ্ট ছয় | কেসর দ্বারা মিলিত না হুইয়! পরাগ কোঁষ 
কতৃক একত্রিত হইলে পুংকেদর একত্রোধপাদক বলিয়! 

উক্ত হয়| গেঁদা জাতীয় উদ্ভিদের পুম্পে একত্রৌৎপাঁদক 
পুংকেমরের সুন্দর উদাহরণ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। অসম 
২যোঁগ দ্বারা আ্ীকেসরের সহিত মিলিত]হইলে পুংকে- 

সরকে যৌিত্পুংস্ক কহে। যথা অর্কজাতীয় উদ্ভিদের 

পুষ্পে | পুংকেমর গুলি অন্যাবর্ত সংযুক্ত কিন্বা পরম্পর 

মিলিত না৷ থাঁকিলে তাহাদিগকে মুক্ত বলে। অন্যাবর্ত 
সংযুক্ত থাকিয়। যদি পরম্পর কোন অংশদ্বার মিলিত বা 

একত্রিত না থাঁকে তাহা হইলে তাহাদিগকে গৃথৰ্ ব1 
স্বতন্ত্র বলা যায়। 

পরাগ স্ম্পরীক্ষ! করিয়া দেখিলে লক্ষিত 

রি 
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হইবে যে পরাগ রাঁশি সামান্যতঃ বছুসংখ্যক পৃথক পৃথক 
কণা বা কণিকা বিনির্মিত | কিন্তু অর্কজাতীয় উদ্ভিদের পুম্পে 

ভিন্ন ভিন্ন কণিকা! গুলি পরস্পর মিলিত হইয়! পিগাঁকাঁর 
ধারণ করে। এই পিও গুলিকে পরাগ-পিণ্ড কছে। 

কখন কখন পরাগ পিও বৃ্তান্ুরূপ অঙ্গ সমন্বিত হইয়া 
থাঁকে। এই অনুনৃত্তকে কষুদ্র-পুচ্ছ কা যাঁয়। ক্ষুদ্র পুচ্ছের 

ভধোঁভাগে মাংজগ্রন্থি সদৃশ একটী স্কীতি লক্ষিত হয়। 
এই স্ফীত অংশ দ্বারা ইহা অন্য পদীর্থ সংলগ্ন থাকে। 
এই নিমিত্ত উক্ত অংশকে প্রস্থাপক বলী যাইতে পাঁরে। 



নবম অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

১| অতাঁবশ্যক জননেক্ড্রিয় কারে বলে? 

২| পুথনিবাঁস এবং স্ত্রী নিবাঁস কাঁহাকে কছে? 
৩। পরাগ দ্রব্য কি? ইহার প্রয়োজনই বাকি? 

৪ । পুরাঁগ-কোঁষ, পরাঁগোঁপকোঁষ, যোজক এবং পরা" 

গৌঁকোষ খণ্ড এই কয়েকটী শব্দের নির্বাচন কর | 
৫ | অকেনরক পরাগ কোষ কী দৃশ? 

৬] বন্ধ কেসর কারে বলে? 

৭ | তুরপুণাঁকাঁর এবহ যষ্ট্যাকাঁর কেসর কি প্রকার? 
৮ কেসরকে উপকেশ কা যাঁয় কেন? 

৯1 কোঁন পু্পে উপদল কেসর দেখিতে পাওয়া 
সায় ? আর উপদল কেসরই বা কি? 

১০। সাধারণতঃ পরাগ কোষের আঁকার কি প্রকার 

হইয়া থাঁটুক? 
১১। পরাগ-_কোঁষ সম্বন্ধে, অন্মুখ+ পৃষ্ঠ) এবং যোঁড় 

কারে বলে? | 

১২। অন্তর্মখ এবং বহিরূুথ পরাগ-_কোষ কীদৃশ ? 
১৩। মূলিক, পৃষ্ঠিক এবং ঘূর্্যমান্ এই ত্রিবিধ পরাগ” 

কোষের নির্বাচন কর। প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 
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১৪| সগহ্বরাঁগ্র পরাগ কোষ কি প্রকাঁর? 

১৫ | উপরেখ এব বক্র পরাগ কোঁষের নির্বাচন কর 

এবং. উদাহরণ দেও | ৮ 
*ঞ্জ ১৬. চতুর্গর্ভ, দ্বিগর্ভ এক-গর্ভ এবং অর্ধাঞ্গ পরাগ 
কোষের নির্ধীচন কর। | 

১৭| পরাগ কোঁষ কয় প্রকার প্রণালীতে বিদাঁরিত 
হয়? প্রত্যেকের নম এবং নির্বীচন কর | 

১৮। সমপুহকেসরক; অসমপুুহকেমরক, এবং দ্বিগুণ- 

গুংকেসরক শব্দের ব্যাখ্যাকর | 

২১ | এক পুং কেসরক পুষ্প কারে বলে? 

২০| একটী পুণ্পে পগটী পুংকেনর থাকিলে তাহার 
কি নাঁম দেওয়া। যাইতে পারে? 

২১| দলীর পুংকেসর কারে বলে? 

_২২। দ্বিবল, চতুর্বল, অন্তর্ধতর্ণ এবং বহির্কত্ণ গুহকে 
সর কাঁহাঁকে বলে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 

২৩। অসোদর, দ্বিমোদর, বুসৌদর, একত্রোঁৎপাঁদ্ক 

এবং যোঁষিৎ--পুংস্ক পুংকেসরের নির্ধাচন কর এবং 

প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 

২৪। মুক্ত এবং পৃঁধক্. পুংকেসর কীদৃশ ? 
. ২৫ পরাগ পিগু কারে বলে? উদাহরণ দেও | 

২৬| ক্ষুদ্রপুচ্ছ এবং প্রস্থাঁপকের নির্বাচন কর | 
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গর্ভকেসর। 

চতুর্থ বা সর্ধমধ্যস্থিত ইজ্জিয়কে গর্ভকেসর কহে | এক 

একটী গর্ভ কেমরের অন্যবিধ নাম ফলাণ অর্থাৎ সুক্ষ” 

ফল | ফলাণ্, অন্তর্ম,থ প্রীন্ত বা ধার সমন্বিত মুদ্রিত পত্র 
ব্যতীত আঁর কিছুই নয়। ফলাঁণুর নিম্নতাঁগ শৃণাগর্ড। 
তন্মধ্যে ডিগ্বাঁণ অর্থাৎ রূপান্তরিত মুকুল নিহিত থাঁকে | 

ফলাঁণবৰ অর্থাছ ফলাঁণু সম্বন্ধীয় ব। ফল রূপক পাত্রের 

অন্তর্থখ ( অর্থাৎ ভিতর দিকে মুখ হইয়াছে যাহীর) 

প্রান্তে ডিম্বাণু অবশ্থিতি করে | এই নিমিত্ত ফলাঁণুর নিশ্ন 
ভাঁগস্থিত শৃন্যগর্ভ অংশকে ডিয়কোষ কহে | ফলাণৰ 

পত্রের অন্ততর্স্খ প্রীন্তকে (অর্থাৎ ঘেখানে ডিম্বাঠু সমূহ 
নিবেশিত থাঁকে ) পুপ গ্ধ কছা যায়। ভিম্বাগুর উপরিউক্ত 

রূপ অবস্থান এবং ইছা৷ যে পরিবর্তিত মুকুল মাত্র তাহা! 

গাঁতরকুচির পাঁতার প্রান্তস্থিত পত্র মুকুল পরীক্ষা করিয়! 

গর্ভবতী নারীর জরায়ুর মধ্যস্থিত ফুলের আকার পিষ্টকৰ 
এই মিমিভত ইউরোপীয় প্ডিতেরা ইহাকে পুঁপ অর্ধাৎ পিক বলিয়া 
থাকেন | ফলাণৰ পত্রের অত্বপ্নখ প্রান্তের কার্য অবিকল পৌপ 
কার্ধ্য সৃশ |. এই জন্য উহাকে ও পুপ বলা গিয়া খাঁকে। 
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দেখিলেই হদক্গম হইবে | ডিম্বকোঁষের উপরিস্থিত দীর্ঘ 
স্ত্রবৎ অংশকে গর্ভতন্তু কছে। গর্ভতন্ভ ডিম্বকোঁষের 

সংকুচিত অংশমাত্র | ইহার অগ্রভাঁগস্থিত বৃদ্ধ মীংসগ্রন্থিক 
অংশকে চি কহ! যাঁর | উদ্ভিদের অন্যান্য সমুদার 
অন্গের সহিত চিহ্ছলের প্রভেদ এই থে ইনার উপচর্ম ব' 

বহিরাঁবরণ নাই। গর্ভতন্ত সচরাচর প্রায় সমুদার পুষ্পেই 
-আঁছে। কিন্ত শিয়ালকীট। জাতীয় উদ্বভিদের পুঙ্পে গর্ভ- 
তন্তর অসদ্রভাঁব দেখিতে পাওয়া যাঁয়| গর্ভতন্ত হীন 
চিহ্বকে অনৃস্থক বলে। 

ইতি পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভিম্বকৌয রূপান্তর : 
প্রাপ্ত মুদ্রিত পত্র | সুতরাং মুদ্রিত পত্রের মিলিত প্রান্ত এবং 

মধ্যপপ্ভীরানুরূপ ডিম্বকোঁষেরও ছুই প্রান্ত বাঁ ধার আছে। 
ইহাঁর অন্যতর প্রান্তে বাঁ উভয় প্রান্তেই ভিম্বকোষ বিদাঁ- 
রিত হইয়া থাঁকে। প্রান্তিক (অর্থাৎ প্রান্তে স্থিত) বিদারণ 
ক্্ণানকে সাম্মখিক যোঁড় বা সংযোগ ; এবং মধ্যপঞ্রিক 

বিদারণ স্থানকে পান্তিক যোঁড় বা সংযোগ কহে | সান্ম 

খিক যোঁড় এবং পুপ এক স্থানীয় | 
সংখ্য1----শ্গর্ভকেসর সংখ্যা অন্যান্য আবর্তাস্থিত 

ইন্দ্রিয় সংখ্যাঁর ঠিক অনুরূপ নহে | ইতিপূর্কেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে এই রূপ সংখ্যার বৈষম্য সত্বেও পুণ্পের সম- 
সর্ধান্গ তাঁর ব্যত্যয় ধর্তব্য হয় ন1| পলাঁশ, বক এবং তজ্জা- 
৷ তীয় সমুদীয় পু্পে কেবল একটা মীত্র গর্ভকেমর আছে | 
অপর তিনটা বহিরাবর্তে পাঁচটা করিয়! ইঞ্জিয় অবস্থিতি 
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করে| কিন্তু চাঁলিতা, কাঁলজিরা এবং তজ্জাঁতীয় সমুদয় 
উদ্বতিদের পুণ্পে বহুসংখ্যক গর্ভকেমর দেখিতে পাও! 
যায়| গর্ভকেদরের সংখ্যান্ুমারে পুঙ্সগ একযোধিত, 
দ্বিযোবিতৃ, তিযোষিত্ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া 
থাঁকে। | 

সংযোঁগ---পুস্পে কেবল একটা মাত্র গর্ভকেমর 

থাঁকিলে কিন্বা! একাধিক গর্ভকেমর পরস্পর পৃথক, ভাৰে 
অবস্থিতি করিলে গর্ভকেঘরকে এ অবগ্থায় অমিশ্রা কছে। 
গরম্পর মিলিত হইলে মিশ্র বলির উক্ত হয় | অমিশ্র 
এবং মিশ্র এত শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে অনাশব্দও প্রয়োগ, 

কর! হুইয়! থাকে। যথা অমিশ্র শব্দের পরিবর্তে পৃথক- 
ফলীয়, এবং মিশ্র শব্দের পরিবর্তে মিলিত-ফলীয় ব্যবহার 

করা যাঁয় | মিলিত ফলীয় গর্ভকেসরের পরজ্গর সংযোগ 

প্রগালী এক পুষ্পে একরপ নহে। কখন কখন ডিম্ব- 

কো, গণ্ভতন্ত এবং চি, তিনই একত্র মিলিত হইয়! 

যার | এ অবস্থায় ইহার পৃথক্ পৃথক, অংশ অর্থাৎ 
ফলাঁধু চিনিয়! লওয়! ভার। তথাপি একটা ফলাণু অপর- 

টার সহিত যেখানে মিলিত হইয়াছে মেই স্থলের নিম্ন 

কিম্বা! ফলাগব পত্রেরমধ্য_ পরীরানুরূপ স্ফীতির জংখ্য- 

নুসারে উহা! স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে। কিন্তু 
যে স্থলে এতদদ্বারাঁও উক্ত বিষয়ের স্থিরীকরণ কঠিন 
বিবেচিত হইবে, মে স্থানে ভিম্বকৌষের প্রান্থিক ব্যবচ্ছেদ 

দ্বারা ময়ম পথে আনীত পুপ সংখ্যান্গসারে তাঁহার 
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স্থিরতা করা যাইতে পারে | কৌন কোঁন গুত্পে গর্তকেমর 
গুলির কেবল অগ্রভাঁগমাত্র মুক্ত থাকে। তদভিন্ন সমুদয় 
অংশ পরম্পর মিলিত থাঁকে | কুমুম জাঁতীয় উদ্ভিদের 
পুষ্পে কেবল গর্ভতন্ত মাত্র মুক্ত থাকে। কোন কোঁন 
পুষ্পে শুদ্ধ চিন্ুগুলিই পৃথক | আবার অনেক পুষ্প 
গর্ভকেমর নিচয়ের .যাঁতীয় অংশ মিলিত দেখ] যাঁয়। 
মমসাঁমিজ। নেড়াঁসিজ। প্রভৃতি সিজ জাতীয় উদভিদের 
পুণ্পে গর্ভতন্ত দ্বিকর্তিত দুষ্ট হয়। 

মিলিত ফলীয় গর্ভকেমর একাধিক অমিশ্র গর্ভকেমর 
বিনির্ষিত| এই নিমিত্ত উভয়েরই সেই মেই অংশের 
যথা স্থানে অবস্থিতি দু্টিগোচর হয়। উভয়েতেই 
পা্টিক সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অবস্থানের 
বৈলক্ষণা নিবস্বন মিলিত ফলীর গ্র্ভকেমরের সান্ম খিক 
ঘোড় সহজে দৃ্ হয় না। যে হেতু ইহা! পৃপের সহিত 
সম্মিলিত ডিম্বকোষ-স্তত্ভের মধ্স্থলে অবস্থিত | পৃথক্, 
পৃথক, ফলাণু যে যে অংশ দ্বারা পরম্পর সম্মিলিত 
থাকে, বিশেষ নৈকট্য বিধান হেতু মেই দেই অংশের 
আকার প্রশস্ত সমস্থল অর্থাৎ চেপৃট| দূ হয়। এই 
যুক্ত সমীপবর্তা ডিন্বকোয-র্ভদয় মধ্যে ঢুইটী করিয়া 
ব্যবধান ( একত্র মিলিত ) দেখিতে পাঁওয়] যায়| প্রত্যেক 
বাবধান অদূর-স্থিত ফলাগুদ্বয়ের প্রশস্ত ভিত্তি ( একত্র 
মিলিত) বাতীত আর কিছুই নয় | এই বাবধানকে পৃথকিক 
€ অর্থাৎ যে পৃথক করে ) এবং ডিম্বকৌযাত্যন্তরিক 
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ব্বরগুলিকে গর্ভ কহে। এবম্বিধ মিশর ডিম্বকৌঁষকে 

বন্থুগর্ভ এবং তাঁহাঁর পুপকে মাধ্য অর্থাৎ মধ্যস্থিত কহ 
যায়] % 

কখন কখন উপরিউক্ত দ্বিগুণ অর্থাৎ দোহার! ব্যবধান 

গলি ডিম্বকোষের ভিত্তি হইতে উহার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ন| থাকিয়া কেবল কিয়দদূর পর্য্যত্ত ব্যাপিয়! অবস্থিতি 
করে| অর্থাৎ অমিশ্র গর্ভকেনর স্থিত পুপ সদৃশ ইহার 
অবস্থান প্রণালী লক্ষিত হয় | এবন্থিধ ডিম্বকোঁষে পৃথকিক 

নাই। সুতরাং ইহা! একগর্ভ এবং পুগ সমূহ তৈত্তিক 

পাপা ১৭ পাপ শি পক 

শিক্ষকের প্রতি উপদেশ । মিলিতষ্কলীয় গর্ভকেসর বিষয়ক , 
বিবরণ. বালকদিগের বোধ শৌকার্যার্গে কয়েকটা, অখণ্ড পত্র (যব 
বঠালের পাতা) মুদ্রিত করিয়া তাহাদিগের রস্তগলি কোন স্থানে 
একক আবদ্ধ করিবেন । তৎপরে পন্রগুলি এরূপ করিয়া সাজাই- 
(বেন যে মধ্যপঞ্জর নিচেয় বহির্ভাগে (চত়ুর্দিক বেষ্টন করিরা ) এবং 
একত্রীতৃত প্রান্ত সমূহ যেন ঠিক, মধ্যস্থানে অবস্থিতি করে। 
পর্জের ঘগ্রভাগ উর্ধে এবং রস্ত অঃপাঁভাগে অবস্থিত হওয়। আঁব- 
খ্যক। পরিশেষে উল্লিখিত বিনয়ে অপ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সন্মখস্থিত 
পত্রীয় উদাহরণ প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। ফলাণৰ পত্রের বাহ্য- 
স্কীত রেখ! গুলি মধ্যপঞ্জরের অন্তুরূপ | প্রত্যেক পত্রের এবত্রীরুত 
(এবং মধ্যস্থিত) প্রাস্তদ্বয় এবং পুবেরাক্ত অস্তপ্মখ প্রাস্ত (ফলাণব 
পত্রের) একার্ধক। এই প্রাস্তে ভিস্বান্্র অবস্থিতি করে। প্রত্যেক 
মুদ্রিত পত্রের মধ্যস্থিত খোল এৰং ভিস্বকোষের এক একী গর্ভ, 
সমার্চক। সমীপবত্তী গর্ভপ্বয়ের মধ্যস্থিত একত্র মিলিত ব্যবধান এবং 

মুদ্রিত পত্তদ্বয়ের তাদরবত্তাঁ পক্ষদ্ধয় (একত্রিত) এক পদার্ধ | 
দৃষ্টাস্তস্থলসঙ্জীকৃত পত্রস্তডের গ্রাস্থিক ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ছিন্নাংশের 
উপরিতাগে গর্ত ঃ ব্যবধান, এবং পুপ সমৃদায় স্পষ্ট লক্ষিত হইবে । 
খিপিত ফলীয় গর্ভকেসরের যাবতীয় অংশ এইরপে হাদয়ঙ্গম করিতে 
হইৰে | 
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[ অর্থাৎ ভিত্তি বা দেয়াল-ডিম্বকোঁষের-- সংলগ্ন ) বলিয়' 
অভিহিত হয়। বুগর্ভ ডিম্বকোঁষের পৃথকিক জমূহের 

লোপ হুইলে উহা এক-গর্ভে পরিবর্তিত হয়| এবং পুপ 
ভিত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হুইয়! মধ্যস্থলে অবস্থিতি 

করে। এতাঁদৃশ ডিম্বকৌষকে টিনা পুপ সম্বলিত 

একগর্ড কহ যাঁয় | 

অন্তর্মুখ ফলাণব পত্র দ্বারা যে সকল পৃথকিক বাঁ ব্যব- 
খান, সতত না হয় তৎসমুদারকে অগ্ররুত কহাগিয়! 

খাকে। এতদনুমারে ব্যবধান টদৈর্ধিক না হইয়া প্রাস্থিক 
হইলে শেষোক্ত একার ব্যবধীনকে অপ্রক্কত বল! যায়| কিন্ত 

দাঁড়ি্বের প্রান্থিক বযবধাঁনকে অগ্রক্কত বল! যাইতে পাঁরে 
ন1| যেহেতু এস্থলে কতিপর সংখ্যক ফল] পাঁশাঁপাঁশি 

না থাঁকির! উপর্যুপরি অবস্থিতি করে | অপ্রুত প্রাস্থিক- 
ব্যবধান সোনালীর ফলে এরং অগ্ররত টদর্ধিক ব্যবধান 

 শর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের ফলে উত্তমরূপ দৃষ্ট হয়| মোনা- 

লীর ফলের ব্যবগানকে প্রাস্থিক ব্যবধান এবং শর্ষপ জাতীয় 

উদ্দতিদের ফলের ব্যবধাঁনকে টদর্ধিক ব্যবধান বা দ্বারকোষ 
কছে। সোনালীর ফল এবং শরিষার ফল পরীক্ষা করিয়| 

দেখিলে প্রাঁস্থিক এবং দৈর্ধিক ব্যবধান কাঁহাকে বলে এবং 
উহ! কীদৃশ তত্ব উপলব্ধ হইবে । 

ডিম্বকৌষ__-__কেবল একটা মাত্র ফলাণু বিনির্মিত ডিন্ব- 
কোঁধকে অমিশ্র এবং একা ধিক ফলা গুবিরচিত ভিম্বকো বকে 
মিশ্র কহে। আদর্শ পত্রের অনুনুরূপ ডিঘকোষ সাধারণতঃ 



গর্ভকেসর । ১৩৭ 

ন্তহীন হইয়া থাকে। বৃস্ত থাকিলে এবতৃত বত্তকে যোবি- 
দ্বহ ; এবং ডিম্বকোষকে বৃন্তোত্তোলিত কহ যাঁয়। কুণড 

জম্পর্ণরূপে পৃথক্ এবং ভিম্বকোষের অধোঁভীগে নিবেশিত 
থাকিলে ডিন্বকোঁধকে ও ( অর্থাৎ উর্দস্থিত ) বলে। 
কুণড দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আর্ত থাকিলে ডিম্বকোঁষকে আধন্ন 
( অর্থাৎ অধঃস্থিত ) কা! যাঁয়। এতদ্রভিন্ন ডিম্বকো ষ অর্দ- 
উর্ধ এবং অর্ধ-আধম অবস্থাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে 

পুপ* ইতি ূর্ষেই উল্লিখিত হইয়াছে যে 
গুগ ফলাঁণৰ পাত্রের অন্তশ্পুখ এবং সম্মিলিত প্রান্ত 
মাত্র। অমি গর্ভকেসর একটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 

ইহা! স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। একটা গ্থানে আবদ্ধ ন 
থাকিয়া কখন কখন পুপঃ ফলাঁণব পত্রের সমুদায় অন্তুঃ 
পৃষ্ঠা ব্যাঁপিয়া অবস্থিতি করে। যথ! পনর পুপ্পে | কিন্ত 
পূপের এবন্বিধ অসাধারণ অবস্থিতি প্রণালী ক্চিতৃ 
দৃষ হয়। 

গর্ভভন্ত ইতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে গর্ভ- 
তন্তু সচরাঁচর ডিম্বকোঁষের অগ্রভাগ হইতে উত্থিত ছয় | 
কিন্ত এতৎ পরিবর্তে কখন কখন ইহা ভিম্বকোষের পাস্্ব 

পারা 

* প্রসবের পরক্ষাণেই জরায়ু হইতেষে ফুল সির্গত হইয়] থাকে, উহা! 
দেখিতে ঠিক পিষ্টকাকার। এই নিমিত্ত লার্টিন তাষায় উহাকে পপ 
অর্থাৎ পিষ্টক কহে । জরায়ুর মধ্যে ফুল যে প্রকার কাধ্য করে এবং থে 
প্রণালীতে অবস্থিত, ডিম্বকোষ মধ্যেও উহা। তদ্রপ দেখিতে পাওয়া 
যায়| এই প্রযুক্ত আকারের সম্পর্ণ বৈলক্ষণ্য সত্বেও ইহা ও নামে 
আঁভহিত হইয়া থাকে |, 
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আঅথব। মূল হইতে উদভূত হইয়া থাকে | ডিম্বকোঁধের 

অগ্রতাঁগ হইতে উদ্থিত গর্ভতন্তকে অগ্রীয় ( অর্থাৎ অগ্র" 
ভাগে স্থিত); গার্খ্দুভূতকে পার্বিকি? এবং মূল হইতে 
উঠিলে তাছাকে মূলিক কহ যায়। পার্থিক কিন্বা মূলিক 

গর্ভতন্ভ সমন্বিত একাধিক ডিম্বকৌষ যদি পরম্পর এরূপ 

সন্মিলিত হয় যে মিআ' গর্ভতগ্ত পুষ্পধির দীরঘীরকরণ 

ধলিয়! প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে এবন্ূত গর্ভতন্তকে 

যোষিদৃ-মুলক ( অর্থাৎ যোধিভ্. বাঁ ভিন্বকৌষ 'মূলে 
'আঁছে যার) বলে। এবং দীর্ঘীভূত পৃষ্পধি ফলবহ (অর্থাৎ 
কৌধকে-ভাঁবী ফল--বহম করে বলিয়। ) নামে উক্ত 
ছয়। কখন কখন গর্ভতন্তর উপরিভাগ দলাঁকাঁরে পরিবর্তিত 
হইতে দেখ! যাঁয়। এবন্প্রকুর রূপান্তরিত গর্ভতন্তকে 
উপদল বলা গিয়া থাকে। যথা দশবাঁয়চণ্তীর পুষ্পে। 

চ্হি গর্ভতন্তর অগ্রতাঁগে চিন্বি অবচ্ছিতি করে| 

কৌন ফোন পিতের মতে চিহ্ন পুপের অবিছিষ্ন 
ফ্রমিকত! এন্নপ পরিবর্তিত, থে ডিম্বোৎপাদনে অক্ষম। 

গর্ভতন্তর অসভ্তাঁব হইলে চিহ্বকে অরৃস্তক ফছে। চিন 
দ্বিবিধ, মিশ্র এবং অমিশ্রা। এ্রথমোক্তের চিনুগুলি পর- 

জ্পর নক্মিনিত না হইলে তাহাকে পৃথকৃবা স্বতন্ত্র এবং 
মিলিত হইলে উহীকে সংগ্লিক় কা যায়। যথা শিয়াল 
কাঁটা জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পে। গর্ভভন্তর ঠিক অগ্র- 
ভাঁগে অবস্থিতি করিলে চিন্নফে অন্তস্থ বলে। 
ফলাণন পত্রের যে অংশ দ্বার! গর্ভভন্ত বিনির্সিত পনি" 
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ভাঁগে তাঁহার সমীপবর্তাঁ পার্খদ্বয়ের পরস্পর মিলন ন! 

হইলে চিছু পাশবিক বলিয়া অভিহিত হয়| গর্ভতন্তর 

অগ্রভাঁগে চিহ্নু স্বতন্ত্র পিগাঁকারে অবস্থিতি করিলে 

ইহাকে উপশির ( অর্থাৎ মন্তকাঁকার ) বলে? যথী লেবু 

জাতীয় উদ্ভিদের পুম্পে | আকারান্ুসারে চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন 

রূপে উক্ত হইয়! থাঁকে। যথ] ঘঁসজাঁতীয় উদ্ভিদের পুশ্পে 
ইহাঁকে সপক্ষ; গেঁদীজাতীয় উদৃভিদে ইহাকে খ্ব্িত ; 

শিয়ালকীট1 এবং গোস্তের পুণ্পে, ৰিকীর্নণ (অর্থাৎ, 
কেন্দ্রেদিভূত রেখ! নিচয়ের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত); 

মটর) কলাই, শিম, পলাশ, বক, প্রভৃতি শিশ্ী জাতীয় 

উদ্ধতিদে পার্থিকি$ এবং দশবায়চত্রীর গুপ্পে ইহাকে উপ 
দল কহ! গিয়া থাকে । 

ডি 



দশম অধ্যায়ের গ্রশ্ন। 

১। গুন্পের কোন, 'আবন্তে গর্ভকেমর অবস্থিতি করে ? 

২। গর্ভকেসরের অন্যবিধ নাম কি? 

৩। ফলাঁণু বাস্তবিক কি? 

$ | ডিম্বাণু কৌথাঁর অবস্থিতি করে? 

৫1 পৌঁম্পিক পুপের নির্বাচন কর। পু নাম দেওয়ার 
কারণ কি? 

$1 ডিম্বকৌম কাহীকে বলে? 

৭| গর্ভতন্ত এবং চিহ্ব এই ছুই শের ব্যাখ্যাকর | 

৮| অন্তক গর্ভতন্ভ কীদৃশ? উদাহরণ দেও | 

৯ | ডিম্বকোষের নাম্মখিক এক' পাষ্ঠিক শেড়ের নির্ধা-_ 

চনকর| এতছুভয় বাস্তবিক কি? 

১০। এক-যোধিৎ এবং বু--যেষিৎ পুষ্প কাঁহাঁকে 

বলে? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও । 
১১। মিশ্র, অমিশ্র, মিলিত--ফলীয় .এবং প্রথক 

ফলীয় গর্ভকেমরের নির্কাঁচন কর। 

১২। ডিম্বকোঁষ) গর্ভতন্ভ এব চিত্নু;, তিনেরই এক 

মিলন হইলে পৃথক, পৃথক ফল চিনিয়া লইবাঁর উপায় 
না মংকেত কি? 



। 
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সি 

দ্বিকর্তিত গর্ভতন্দ কোন্ জাতীয় উদভিদে 
দেখিতে পাওয়া] যায় 

৩৪। দিলিত-ফ লীর নকেসরের জাম্মুখিক ঘোঁড় 

সহজে দৃষ্ট হয় না কেন? 

১৫1 মমীপবন্তাঁ ডিছকোধ-গর্ভদ্য়ের মধ্যে দোহার! 

ব্যবধান থাঁকিবাঁর কারণ কি ? 

১৬] উত্ত প্রকার ব্যবদান বাস্তবিক কি ঠ এবহ উ 

কি নামে অভিহিত হইর়? থকে £ 

১৭ | ডি্বকোৌমের কোন্ অংশকে গর্ভ কহে? 

১৮ | বন্ুগর্ভ ডিঙ্গকোর কীছুশ ? 

১৯ | মাধ্য পুপ কারে বলে 

২০| তৈত্তিক পু ক!হধকে ঝলে? 

২১| মুক্ত-মাপা-পুপ সমন্বিত একগর্ড ডিম্বকোষের' 

নির্বাচন কর | 

২২। বছুগর্ভ ডিশ্বকে নি প্রকারে একগর্ড ডিম্থকোধে 

পরিবর্তিত হয়? 

২৩| অপ্রকুত ব্যবধান কারে বলে? 

২৪ | শোনালী এবং শরিষার ফলে কিপ্রকার ব্যবধান 

দেখিতে পাওয়া বায় £ 

২৫| মিশ্র এবং জদিশ্র ডি্গকোষের নির্বাচন কর | 

২৬| না বু এবং রৃন্তোত্তোলিত ডিম্বকোয 

বীদৃশ 

২৭ | ডি এবহ আধ ডিস্বকোঁষের নির্ঝাচন কর | 



১৬২ . গর্ভকেসর | 

২৮1 পুপের নির্বাচন কর! পুর্প-এনাম দিবার 
কারণ কি? 

২৯। অগ্রীয়। মূলিক, পাশবিক, এবং যৌধিদ্রমূলক 

গভ--তন্তর নির্বাচন কর| 
৩০| ফলবহ পুস্পধি কি প্রকার? র 
৩১। উপদল গর্ভতন্ত কারে বলে? উদাহরণ দেও । 

৩২| চিত্বের নির্বাচন কর। চি কয় প্রকাঁর? কি কি? 
৩৩। স্বতন্ত্র এবং শং্রি্ট চিন কীদৃশ? 
৩৪ শিরাঁল কীট! জাতীর উদ্ভিদের পুস্পে কি প্রকাঁর 

চি দেখিতে পাওয়া যাঁয়? 
৩ উপশির, সপক্ষ, খু্ডিত, বিকীর্ণ এবং পার্ক 

চিছ্লের উদাহরণ দেও | 



একাদশ অধ্যায় 

ফল ) 

পরাগ দ্বার! ডিম্বনিষেক ক্রিয়। সম্পীদিত হইলে ডিম্ব" 

মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া! থাকে | ডিম্বকে 

বীজে পরিণত করাই এই সকল পরিবর্তনের একমাত্র 

উদ্দেশ্য | পরিচ্ছদ বা আবরণ অমেত এই বীজকে ফল 
কহ্ছে। সচরাঁচর নিষেকের অব্যবহিত পরেই পৌস্পিক 

বহিরিক্রিয় সমুদায়ের গতন হর । কথন কথন কুণ্ডের পতন 

ন। হুয়া ইহ! দ্বারা ফলের একাঁহশ বিনির্মিত থাঁকে। 

গর্ভতন্ত এবং চিহ্ন এতদ্ুভরের ও এ জদ্দেগতন হইয়! 
থাঁকে| কিন্তু কোন কোন উদ্ভিদের পুম্পে গর্ভতম্চ 

থাকিয়া যায়। পরে ইহা ফলের চণ্চ, কিন্বা পুচ্ছ বলিরা 
অভিহিত হয় । স্থারী কুণড ( যথ। তুলসী জাতীয় উদ্ধতিদে) 
শিথিল অর্থাৎ আলুগ! ভাবে ফলমূলে সংলগ্ন থাকিলে : 
ইহাকে আধস (অধ€স্থিত ); এবং ফলের পরিচ্ছদ ব! 

আবরণ বিশেষে পরিণত হইলে ( যথা নি জাতীয় 

উদ ভিদে) ই্াকে ওর্ঘ (উর্দেস্থিত ) কহা গিয়। থাকে। 

কল যদিও ডিম্বকোঁষের পরিণত অবস্থা খতীত আর কিছুই 
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নয়। তথাপি কখন কখন উভয়ের মধ্যে কোঁন কোন বিষয়ে 
ভনৈক্য দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়। এরূপ অনৈক্যের কয়েকটা 
কারণ লক্ষিত হয়| যথা ঃ-_ | 

প্রথমতঃ-_কাঁলসহকারে চাঁগন পেয়ে পৃথকিক এবং 
শার্ভ সমূহের বিলয় প্রাপ্তি হইতে পারে | 

দ্বিতীয়তঃ__অপ্রর্ত ব্যবধান আবিভূত হইর1 ফলকে 
পরিবর্তিত করে | যথ! ধুতুরার ফল|%& 

ভূতীয়তঃ___পুপ হইতে ফলসার বা শান ন্ট হইয়! 
চর্মময় ডিম্ব-কোঁধকে সরসফলে পরিবর্তিত করিয়া ফেলে | 

। ঘথা কমলা লেবু। 

পরিচ্ছদ বা আঁবরণ--_-ফলের আবরণ বা কৌযকে 

বীজ কৌধ কছে। সচরাঁচর বীজকোয শুক্ক কিন্বা সরস 
হইয়! থাঁকে। কলাই জাতীয় উদতিদে বীজকোঁয শুষ্ক ; এল! 

অর্থাৎ এলাইচ জাতীয় উদ্ভিদে ইহা চর্দবৎ ; বাদাম 
জাতীয় উদভিদে ইহ কাঁটময় ; এবং বদরী, আতর প্রভৃতি 
ফলে ইহ সরস দৃষ্ট হয় । শুষ্ক এবং চর্সাব হইলে বীজ- 

কোষে ভিন্ন তিনন স্তর লক্ষিত হয় না |কিন্ত সরস বীজকোষে 
তিনটা পৃথক্ পৃথক, স্তর বাঁ থাক দেখিতে পীওয়া যাঁয়। 
যথা আস্ত প্রভাতি সরস ফলের অর্কোপরিস্থ তৃকৃভাগকে 
€ খোলা) উপকল (অর্থাৎ ফলের উপরিশ্থিত ) কহে । 

* একটি সরল বা মোজা বাবধান অ।বিভূঁত হইয়) দবি-গর্ভ ডিক্ব- 
কোম্বকে চতুর্গর্ভে পসিবত্তিত,করে। ধতুরার কল ব্যবচ্ছেদ কারয়। 
দেখিলে ইহ প্রত্যক্ষ হইবে। 
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ধোঁমা বা উপফল যে প্রক্কত পত্রের অধোভি গস্থিত উপ- 
চর্ষের অনুরূপ; ফল আঁদে বাস্তবিক একটা মুদ্রিত পত্র 
মাত্র, ইহা ম্মরণ থাকিলেই তাহ! সহজে উপলব্ধ হইবে | 
তবকভাঁগ বাঁ উপফলের নিন্স্থিত মাংসল অংশকে মধ্যকল 

কা যায়| ইহ! পত্রের মংদল অংশের অনুরূপ | পত্রের 
উপরিস্থ' উপচর্মের অনুরূপ মধ্যফলের নিন্স্থিত অংশকে 
অন্তঃফল বলে । অন্তঃকলকে সচরাচর লোকে আঁটি বলিয় 

জাঁনে | ইহার মধ্যে বীজ নিহিত থাকে | খঙ্জুর ফলের 

আল্বুমেন, বিনির্দিত বীজকেই আমরা আঁটি কহিয়। 

থাকি | আঁত্রের উপফল অর্থাৎ খোঁলা ছাঁড়াইয়া ফেলি; 
মননাফল অর্থাৎ শান ভক্ষণ করি; এবং ইহার অন্তঃফল 

অর্থাৎ আটি ফেলিয়। দ্িই। কমি অর্থ 'বীজ আঁটির 

মধ্যে অবস্থিতি করে। | 

বিদীরণ উদ্রভিদ্বংশ রক্ষণর্থে বীজই প্রধান 
সাধন | এবং এই বীজ রক্ষা করা ফলের একমাত্র উদ্দেশ্য | 

সুতরাং ফল মন্বন্ধে যে সকল পরিবর্তন লক্ষিত হয় তৎ- 

সমুদায়ই বীজের কল্যাণকর | এতদনুসাঁরে কতকগুলি, 

বিশেষতঃ সরম এবং সুকঠিন বীজকোঁব মম্পর ফল, বীজ 

সমেত বৃক্ষ হইতে পতিত হয় | যথা আত্ম, বাঁদান ইত্যাদি | 
তৎপরে মৃত্তিক! দংলগ্ন থাকিরা কালক্রমে ফল আংশাংশে 
বিশীর্ণ হইয়া যার | পরিশেষে বীজ হইতে ভাবী উদ্রভিদ- 

্ুর বহির্গত হয় |'এবাৰিধ ফলকে অ ক্ষোটনশীল (অর্থাৎ | 

বীজ পরিত্যাগ করিবার জন্য যে সকলফল ফাটে না) কছে। 
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তদ্রবিপরীত পক কীজ পরিত্যাগ করণোঁদ্েশে যে সকল 

ফল বিদারিত হয় তাহাদিগকে স্ফোটনশীল কহ! যাঁয়। 

আত্্র অক্ফৌটনশীল, এবং ভেরাগ্ার ফল স্ফোটন শীল, 
ফলের, উত্রুষ্ট উদাহরণ | ফলের ক্ফোঁটন প্রণালী ত্রিবিধ 
যথাঃ. 

প্রথমত$--+বহুসংখ্যক ফল তাহাদিগের প্রকৃতি নিদ্ধ 

ংযোগ স্থলে লদ্বালদ্বিনাঁবে বিদীর্ণ হইয়া থকে | এবং 

বিদারিতকফলের অংশ কতিপয় কপাট আকারে বিষ্লিষ্ট 

হুইয়! পড়ে। এবম্িধ বিদারণ প্রণাঁলীকে কাঁপাটিক 

বিদারণ কহে। 

_ নদ্ধিতীয়ত:-_উপরি উক্ত প্রণালীর পরিবর্তে প্রান্থিক 
বিদারণ দ্বারা কোন কৌন ফলের উপরিভাগ অধোঁভাগ 

হইতে বিশ্লিষ্ট হয় | উপরিভাগ আবরণ বা ঢাকনি আকারে 

গড়িয়! যায় এবং অধোভাগ অনারুত অবস্থায় অবস্থিতি 

করে | এব্্রকার বিদারণকে প্রান্তিক কছা যায়। 

তৃতীয়তঃ কৌন কোন ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রূপে 

বা! আকারে বিদারিত হইয়া থাকে | এতাঁদৃশ বিদারণ 

ছৈদ্রিক অর্থাৎ, ছিদ্্বারা নিষ্পন্ন) বলিয়া! অভিহিত হয়। 
১| কাঁপাটিক বিদারণ-.--ফল সংযৌগস্থলে (অর্থাৎ 

যোঁড়ের জায়গায়) বিদাঁরিত হইলে এবন্প্রকার বিদারণ 

সম্পূর্ণ কিন্বা আংশিক হইয়া থাকে | শিমুলের .ফল সম্পূর্ণ 
রূপে এবং শিয়াঁলকীঁটার ফল আংশিক রূপে জা 

ক্ছলে বিদারিত হইয়া থাকে | বিদারপোন্মুখ এই ছুই 
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ফল পরীক্ষা! করির| দেখিলে সমুদায় উপলব্ধ হইবে। 
সংযোগের আদ্যোপীন্ত বিদারিত হইলে, ব্যবধান বিরহিত 

অর্থাৎ অমিআ এবং ব্যবধান সমন্বিত অর্থাৎ মিশ্র উভয় 
বিধ ফলে? বিদারণ সন্বন্ধে কিছু ইতর বিশেষ লক্ষিত হুয়। 

সংযোগশিক বিদারণ ফল কেবল একটা ফলাঁণব 
পত্র বিনির্সিত হইলে ইহ! কলাঁই মটর, অরহর সিম প্রত্থৃতি 
ফলের মত পার্টিক এবং সীম্ম.থিক উত্তয় সংযোগ স্থলেই 
বিদারিত হইতে পারে? কিন্বা চম্পক ফলের মত শুদ্ধ 
পাঁন্ঠিক সংযোগ বা ঘোড় স্থানে; অথবা কাঁঠবিষজাতীয় 

কোন নির্দিষ্ট উদ্দভিদের ফলের মত কেবল সাম্ম খিক 
সংযৌগ স্থানে বিদারিত হইয়া থাকে। এই সকল বিদাঁ- 
রণকে সাংযোগিক তের্থাৎ সংযোগস্থলে স্থিত) বিদা- 
রণ কছে। 

ব্যবধান সমন্বিত অর্থাৎ মিশ্র ফল নিম্নলিখিত ত্রিবিধ 
প্রথাঁলীতে বিদারিত হইয়া থাঁকে যথাঃ-- 

ক. ব্যব্ধানভেদি বিদারণ---মিলিত ফলীর গর্ভকেসর 
স্থিত কলাঁণু সমূহের পরল্পর বিশ্লেষ নিবন্ধন ব্যবধান 

সমুদাঁয় পৃথগৃভূত হইয়| পড়িলে, এবপ্প্রকার বিদারণকে 
বাবধাঁনভেদি কহ যায় | ব্যবধানভেদি বিদরণে বীজ সমূহ 
গর্ভপরম্পরায় পরি রক্ষিত থাকে । যথা ইধুনূলের ফল। 

খ. গর্ভভেদি বিদাঁরণ_মিলিত ফলীয় গর্ভকেসর স্থিত 
প্রত্যেক ফলাধু পাঁন্ঠিক সংযোগ স্থলে অর্থাৎ আত্যন্তরিক 
গর্ভ-পৃষ্ঠার মধ্যভাঁগে বিদারিত হইলে, অথচ ভিন্ন 



১১৮ উদ্ভিদবিচার | 

ভিন্ন ফলাণুর সমীগবত্তী অংশ সকল নংযুক্ত অর্থাৎ 
ব্যব্ধ!ন সধূহ অখণ্ডিত থাকিলে, এবভ্ত বিদারণকে 

গর্ভভেদি বিদারণ কহে | গর্ভভেদি বিদাঁরণে বীজ সকল 

গর্ভপরম্পরা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যথা ভেরা- 
গার ফল। &% 

গ. -ছিন্ব্যবধানিক বিদারণ---গর্ভভেদি বিদারণের 

সন্দে সঙ্গে যদি আবার প্রত্যেক ব্যবধানও ছিন্ন হইয়া 
যাঁয়, অর্থা এতন্নিবন্ধন পুপ ভিত্তি হইতে সম্পদরূপে 

বিগ্লিষ্ট হইয়। ভিম্বকোধের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে, তাহ 

হইলে এবধিধ বিদাঁরণকে ছিন্নব্যবধানিক কা যাঁয়। 
এবং বিশ্লিষ্ট গুপ উপস্তৃস্ত বলিয়া অভিহিত হয়। যথ| 
বিদরিত শিমুলফল | 

উপরিউক্ত কয়েকটী প্রণালী অনান্য বিদারণ প্রণালীর 

আদর্শ বিবেচন! করিতে হইবে | কিন্তু প্রত্যেকের বহুবিধ 
রূপান্তর লক্ষিত হইয়1 থাঁকে | যথ]! বাবধান-ভোদি বিদারণ 

প্রণলীতে উপরি উক্ত পুপোঁপস্তত্ত দূ হয়। কিনব! পৃথথব- 
ভূত ফলাগু নমৃহ। অমিশ্র গর্ভকেসরানুরূপ বিদাঁরিত হইতে 

পাঁরে| গর্ভভেদি বিদারণ প্রণালীতে অখণ্ডিত ব্যবধান 

সমূহ পৃপসমেত্ বিষ্লি্ট হইতে পাঁরে। যেমন দশবায়- 
সপ শপ আপা ক ৯ পেল পপ ৭ পাদ ০? আপীপেশীপীপসী পি পপ পপ ০ ১ পপপপ ০ পপিসপাপিপপা পিপিপি পিসী 

* শিক্ষকের প্রতি উপদেশ | অর্দবিদারিত একটা তেরাপ্ডার ফল 
বিদারণ স্থলে উহাকে বিভক্ত করিয়া ইহার গভভভ্রয়। ব্যবধানব্রয 
(প্রতোেক ব্যবধান যে দোহার] তাহাঁও ছুরিকা দ্বারা বিভাগ করিয়া 
দেখাইয়া দিবেন) এবং বীজত্রয়ের অবস্থান গ্রণালী বালকদিগকে 
প্রদশন করিণবন | 



কল। ১১৯ 

চণ্ডীর ফলে | ছিন্নব্যবধানিক প্ররণণীলীতে ফলাঁণু সমূহ 
সাঁনমুখিক এবং পাঁষ্ঠিক উভয় সংযোগ স্থালেই বিদাঁরিত হইয়া 
থাকে। ধুতুবাঁর ফলে শেযোক্ত প্রণালীর উত্রুষ্ট উদাহরণ 
দেখিতে পাঁওয়। ঘাঁয়| | 

২। পরিভেদি বা প্রাস্থিক বিদাঁরণ---এবন্বিধ বিদারণ 

চর্মাময় কিম্বা কাঠময় ফলেই দেখিতে পাওয়া! যাঁয় | তিতৃ- 

পল্লা (তিত ফল? )বিদ্গে ধদল এবং তজ্জাতীয় সমুদাঁয় 
ফলে ইহার উহ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। প্রাস্থিক ব। 

পরিভেদ্ি (অর্থাৎ যে বিদারণ দ্বারা ফলের এক প্রান্তের 
চতুঃপার্শ ছিন্ন হয় ) বিদাঁরণের কাঁরণ নির্দেশ করিয়া কোঁন 

কোন পণ্ডিত বলেন ঘে এ স্থলে ফলাণব পত্র সমূহ লেবু- 

জাতীয় উ্দভিদের অনেকগ্রন্থিত পত্রের অনুরূপ | সুতরাং 
উক্ত পত্রের পত্রভাগ, রন্তের ন্তাসন্ধি হইতে যে প্রণাঁলীতে 

বিশ্লিষ্ট হইয়া] থাঁকে, এখানে প্রাস্থিক বিদারণ ও সেই 
নিয়মে ঘটিয়! থাঁকে | আবার কেহ কেছ বিবেচনা করেন 
যে ডিম্বকোঁষের অধোভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পুষ্পধি) এবং উপরি 

তাঁগ অর্থাৎ বিপ্লিউ অংশ, ফলাণৰ পাত্র বিনির্ষিত। 
৩। ইছদ্দ্রিক বিদারণ এবম্িধ বিদারণ পোস্ত, 

শিয়ালকীট। এবং তজ্জাতীয় জযুদাঁয় ফলে দৃষ্ট হয়| 

সমীপবত্বীঁ অংশ সমূহের স্কীতি বা সংকৌচন নিবন্ধন 
ভিম্বকোঁষের টৈত্তিক € অর্থাৎ ভিত্তিস্থিত ) অস্থ,ল ব] 
গাতৃলা স্থান তম্ন হইলে এবপ্্রকাঁর বিদারণের স্য্টি হয়। 

চিত ওজর? 



ফল বিভাগ । 

উদভিদ্বেত্বীর। ফল জমৃহকে দুই প্রধান শ্রেণীতে 
বিভাগ করিয়া থাকেন। যথা (১) এক পু্গিক অর্থাৎ 
এক পুঙ্প হইতে উত্গন্ন এবং (২) অনেক পুঙ্গিক অর্থাৎ 

একাধিক পুষ্প হইতে উত্পন্ন। গর্ভকেসরের স্বতাঁৰ অনু- 
মাঁরে এক পুষ্পিক ফল আঁবার ছুই ভাঁগে বিভক্ত হই 

থাকে। যথা (১)পৃথক ফলীয় এং (২)মিলিত ফলীয় 

ফল। শেষোক্ত বিভাগদ্ধয়ের প্রত্যেককে পুনরাঁয় ছুই 
দ্র তর ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাঁরে। যথা পৃথক- 

ফলীয়ফল/-একক পৃথক ফলীয় এবং অনেকক 
পথক ফলীয় ফলে বিভাগ কর! গিয়া থাকে। তদ্ত্রপ 

মিলিত ফলীয় ফল ও রী এবং আঁধন এই ছুইভাগে 
বিভক্ত হয়| কুণুদ্বারা আর্ত মিলিত-ফলীর ফল অবধস 

এবং তর্রবিগরীতীবস্থ ফল ওর্দ বলিয়া অভিহিত হইয়| 
থাকে | ফল বিভাগ প্রণালী বাঁলক দিগের সহজে হদয়ঙ্গম 

হয় এই উদ্দেশে উহ! নি্লিখিত রূপে একটিত হইল | 
ঘথা;-- ৫৭ 
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১২২. উদ্ভিতৃবিচার। 

7 এক পুর্পিক-ফল শ্রেণী। 

১। একক পৃথক ফলীয় ফল ঞ্। 

এবন্বিধ ফল চারি প্রকার | যথ1| 

ক._শিশ্বী, একক পৃথক ফলীয় ফল, সাম্মুখিক এবং 
গাষ্ঠিক উভয় সংযোগ স্থলেই বিদাঁরিত হয়। যথ! কলাই। 

মটর, শিম, কাঁলকঁমিন্দা ইত্য।দির ফল। কখন কখন 
ইছ। অগ্রকত গ্রাস্থিক ব্যবধান দ্বারা বিভক্ত হইয়! থাঁকে। 
হথা সৌণাঁলীর ফল। 

গ্রন্থিল শিশ্বী। শিশ্বীর সহিত ইহার প্রতেদ 
এই যে ইছা৷ মাঁলানুরূপ সংকৌচন বিশিউ এবং ইছাঁর 
মাঝে মাঝে অপ্রক্কৃত ব্যবধান সকল অবস্থিতি করে | সুপ 

হুইলে ইহা! সচরাচর সংস্কুচিত স্ছলেই ভগ্ন হয়। কিন্ত 

ত্যেক অংশুগুলি র্ধদ! বিদারিত হয় নাঁ। যথ! 
বাবলার ফল| 

গ._- ্ষুজ্থলী | ইহা একগর্ত বাঁ বছুবীজ ফল, চর্ব 
বীজকোঁ দ্বার! শিথিলরূপে পরিবেহিত কখন কখন প্রাস্থিক 
বিদীরণ দ্বারা বীজ -পরিত্যাগ করে। যথা লোয়াঁফটুকি, 
মদন ইত্যাদি ফল। কচিতু স্ফোঁটনশীল একক--পৃথন 

শিক্ষকের গ্রতি উপদেশ | বাতাবি লেবু অথবা কদল! লেনু 

একচী ব্যবচ্ছেদ করিয়া ব্যবধান মহ: হইতে পণ্য বা পাস কি ্রণ- 
জীতে উত্থিত হইয়াছে বালকদিএকে তাহা দেখাইপা দিবেম। 



পর 

ফল। ১৩ 

ফলীয় ফল বলিয়া! ক্ষুত্রস্থলীর নির্বাচন করা যাইতে 
গারে। 

ঘ.._-সাঁঠিফল। ইহ! পৃথক ফলীঘ়, অক্ফোটিনশীল» 
একগর্ভ, এবং এক কিনব! দ্বিবীজ ফল | এব ইহা! মাঁংসল্ 
মধ্যকল ও কঠিন অস্থিব অন্তক্কল বিশিষ্ট | যথা আত 
জাঁম, আমড়। কুল ইত্যাঁদি আঁটি বিশিষ্ট ফল। 

২| অনেকক--পৃথক্., ফলীয় ফল &। 
ক. স্ফোঁটনশীল-___-অর্বী অর্থাৎ আকন্দ জীতীগ্জ 

ফল। শিশ্বী হইতে ইহার প্রভেদ এই যে ইহা! কেবল, 
একটী মংযোঁগ স্থলেই বিদারিত হয়| এতত্তিন্ন শিশির 

অননুরূপ অর্ক প্রত্যেক পুণ্প হুইতে একাধিক সংখ্যায়, 
উৎপন্ন হুইয়! থাঁকে। যথ। আকন্দ, অঁনন্তমূল এবং তজ্জা- 
তীয় অযুদাঁয় উদ্ভিদের ফল। 

খ. অন্ফোঁটিনশীল---(১) উপকীজফল। ইসা! ছক! 
পৃথকৃফলীয়, অস্ফোোটনশীল, একগর্ভ এবং একবীজ ফল | 

ইহা! সহস1 দেখিতে ঠিক. একটী বীজের মত | এই নিমিজ 

ইন্ছাকে উপবীজ (অর্থাৎ বীজের সহিত উপম1 দেওয়া 

যাঁয় যাহার) ফল কহা! শিরা থাকে | গর্ভতন্তর অবশিষ্টাংশ 

সমন্বিত থাঁকে বলিয়াই বীজ ছইতে ইহাঁকে চিনিয়। লওয়! 

যাইতে পাঁরে। যথা কাঁলজিরা এবং তক্জবতীয় সমুদয় উদ্দ- 
ভিদের ফল | | রা ্ 

(২) আভী-_অর্থাৎ আত! জাতীর ফল। ইহাঁও এক 
কার অনেকক পৃথক্ ফলীয়ফল | ইহার আহাঁরীয় অংশ 



১২৪ উদ্ভিদবিচাঁর | 

কতিপয় সাঁঠিফল বিনির্ষিত। সাঁঠিফলগুলি পুম্পধি সংলগ্ন 

হুইয়! অবস্থিত্তি করে | এক একটী কোঁয়! একটা সাঁঠিফল। 
এবহ নাঁইটা মাঁংমল পুষ্পধি, মাত্র | 

১ ওর্ধ মিলিত ফলীয় অর্থাৎ কুপ্াঁৰবরণ বিহীন 

ফল। 
ক. অস্ফোটনশীল | 

/, বীজকোষ শুদ্ক | 

(১) ধান্যী অর্থাৎ ধান্য জাতীয় ফল। উপ্পকীজ ফলের 
সঙ্গে ইহাঁর প্রভেদ এই যে ইহা দুইটা (কচিত তিনটা ) 
ফলাঁণব পত্র বিনির্সিত, এবং ইহাঁর কীজকোঁষ অতিদৃঢ়- 

রূপে বীজনংলগ্ন। যথা ধাঁন, যব প্রভৃতি ঘাঁস জাতীয় 
উদ্ভিদের ফল। | 

(২) সপক্ষ-ফল--ইহ। দুই বা অধিক সম্মিলিত উপ- 
বীজ-ফল বিনির্সিত। এবং ইহার প্রান্ত বা ধার গুলি সমু- 

নাঁয়ই সপক্ষ অর্থাৎ, পক্ষ যুক্ত। যথা! ঢুকপালঙের ফল, 
কাঁমরাডা ইত্যাদি | 

( ৩) মিশ্র-সাঁক্টিফল ইন! একাধিক লাঁঙ্টি- 

ফল বিনির্ষিত; যথা আক্রোটফল। কখন কখন ইহার 

বহিরাঁবরণ তন্তময় অর্থাৎ আঁশাল হইয়া থাকে | যথা 
নারিকেল | | 

% বীজকোঁষ সরস | 

(১) বার্তাকবী অর্থ বেগুণজাতীয়ফল | এবস্বিধ ফল 

এক প্রকার বহিস্তক ব। বীজকো'ষ বিনির্মিত | ত্রতম্মধ্যে 

্ 



ফল। ১২৫ 

কতকগুলি বীজ শল্য বাঁ শ।স পরিবেষ্টিত হইয়| অব- 
স্থিতি করে। যথ| দ্রাক্ষ|। সবীজ রস্ত1) বার্তী।কু, কন্টকাঁরীর 

ফল ইত্যাঁদি। 
(২)জস্বিরী অর্থাৎ লেবুজাঁতীয়ফল | বার্তীকবীর 

সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহার তক. বিলক্ষণ দৃঢ় এবং 
ব্যবধান: সমূহ স্থায়ী । এস্থলে ব্যবধান হইতে শম্য বা 

শীম উত্থিত হয়| যথা কমল| লেবু; বাঁতাবী লেবু 
ইত্যাদি | (১২২ পৃষ্ঠার টিপৃপনী দেখ) | 

খ. স্ফোটন শীল! 

(১) পোস্তী-___ অর্থাৎ পৌঁস্ত অথবা শিয়াল কীট! 
জাতীয় ফল| ইহ রদ, এক কিম্বা অনেক গর্ভ এবং বনু" 
বীজ ফল। ইহার বীজকৌয নীরস ভর্থাৎ মাংসল মধ্যফল. 

বিছীন | এবং ইছ। বিদারিত হইলে অংশগুলি কপাটা- 

কারে বিশ্লিউ হইয়া পড়ে। যথা। ছোট এলাচ, বড় এলাচ 

ইত্যাদি । শিয়াল কাঁটা, পৌস্ত এবং তজ্জীতীয় সমুদায় 

উদভিদের ফল ইছৈদ্রিক বিদারণ দ্বারা বীজ পরিত্যাগ 

করে| পৌঁভ্ভীকে উপপেটক (পেটক। বাঁকদ প্রভৃতির 

অনুরূপ শৃন্যগর্ভ বলির, যথ। এলাঁচফ্ল) ফলও বল! 

গিয়। থাকে। | 

(২) শর্ধপী অর্থাৎ শরিষ! জাতীয় ফল | 

পৌভীর সহিত ইছাঁর প্রভেদ এই যে ইহ| কেবল দুইটা 
মাত্র ফলাঁধু বিনির্সিত এবং তৈত্তিক (ভিত্তিস্থিত ) পু! 

সমন্বিত | ইহার একটী অগ্রন্কত ব্যবধান আছে। এই 



১২৬ উদ্ভিদ্বিচাঁর | 

ব্যবধান দ্বারকৌঁষ বলিয়া অভিহিত হয়| দ্বার কোঁধ 

ফলাধুদয় মধ্যে বিস্তৃত থাঁকে| শর্ষপীর ফলাঁগৰ পত্রদ্ধয় . 
দ্বারকোঁধ হইতে কপাটাকাঁরে বিষ্লিষ্ট হইয়া গড়ে । একটী 

শরিষাঁর ফলের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা পরীক্ষা! করিয়। 

দেখিলেই এ সমুদ্দায় উগলব্ধ হইবে | 
(৩) এরগী--+অর্থাৎ ভেরেণ্ডা জাতীয় ফল| ইহা 

ত্রিগর্ভ এবং ত্রিবীজ ফল, 'দর্ধিক বিদারণ ছারা কীজ 
গরিত্যাগ করে। সচরাঁচর ইহ! তিন অংশেই : বিভক্ত 

হইয়! থাকে | এই অংশত্রয় মাঁধ্যোপত্তভ ( মধাস্থিতস্তত্ত 

সদৃশ অংশ বিশেষ ) দ্বারা পরস্পর সংযোজিত দেখিতে 

পাওয়। যায়। যথা ভেরেওা এবং তজ্জাতীর় সমুদাঁয় 

উদ্ভিদের ফল | | 
চলো 

২. আঁধদ মিলিত ফলীয় ফল | আঁধম অথাঁহ কুগ্ডারত 

ফল। | | 

ক. অক্ফোটনশীল | 
/, বীজকোঁষ শুষ্ক | 

(১) গুবাকী- অর্থাৎ সুপারি জাতীয় ফল। ইহা 

শুদ্ধ, আঁধন, একগর্ভ এবং একবীজ ফল। আদ ইহা 
অনেক গর্ভক লক্ষিত' হয়। কিন্তু কাঁলহছকাঁরে অতিরিক্ত 

চীপন নিবন্ধন অন্য গর্ভগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। সচরাচর 

বাকী পৌসিক-পত্রীবর্তের মধ্যন্থলে আবস্থিতি করে 



ফল। ১২৭ 

ছোট একটা বাঁদীর অনুরূপ বলিয়! এবন্বিধ আঁবর্ত ক্ষুদ্রকু্ড 

বলিয়া অভিহ্থিত হইয়! থাঁকে। পেধম্পিক পাত্রার্ত বিনি- 
সত কষুদ্রকুণ্ড নারিকেল, তাঁল, থেজ্র, গুবান প্রভৃতি তাল 
জাতীয় উদ্ঘভিদের ফলের মুখে দেখিতে পাওয়া যাঁর। 
পরীক্ষা করিয়| দেখিলেই এ অমুদাঁয় উপলব্ধ হইবে। 

(২) বনমূলী-_অর্থাৎ কুকুর সৌঁকা অথবা গেঁদা 
জাঁতীযুল। ইহ! আঁধস +% অর্থাৎ কুগডরুত উপবীজ ফল 
মাত্র | কু কোঁমললৌম্মকারে ফল-সংলগ্ন থাঁকে | সচরাঁচয় 

লোঁকৈ যাহাঁকে গেঁদা ফুলের বীজ বলিয়! জানেন, বাস্তবিক 
তাঁহ। কীজ নছে। উহ! এ উদভিদের ফল, দেখিতে ঠিক 
বীজের মত | বনগূল কিম্বা গেঁদা জাতীয় শিরোনিত পুষ্পের 

ত্যেক ক্ষুদ্র পুষ্পন্থিত উপ্পবীজ ফল পরীক্ষণ করিয়! দেখি- 

লেই মমুদাঁয় উপলব্ধ হইবে | উপবীজ ফলের বিষয় ইতি 
পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে । 

(৩) ধন্টী___অর্থাৎ ধনিয়া জাতীয় ফল ইহা 
দুইটা ফলাণু বিনির্মিত। এস্থলে প্রত্যেক ফলাঁগুকে 

& ওর্ধ এবং জাধস ফলের অর্য ত্রমান্বয়ে কুপ্তাববণ বিহীন এবং 

কুগ্ডারত ফল বুঝিতে হইবে | ওর্দ এবং আধস শর্ধ দ্বধয়ের অর্ধ 

সহস| উ* বোধ হওয়া স্ব নয় বলিয়াই যে যে স্থলে ভাহাদিগের 

উদ্ষেখ কর! গিয়াছে অর্কও সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত, কর! হইয়াছে । 



১২৮ উদ্ভিদ্বিচার 

অর্থা ফল কহী যাঁয়। এবং প্রত্যেক অর্ধফলাধু, এক 
এফটা আধম অর্থাৎ কুণুঁরত উপবীজ ফল মাত্র। যথ! 
ধনিয়া, মেরি, রাদুনি, জুয়ান ইত্যাদি। 

%, বীজ কৌধ সরম। 

(১) পিয়ারী-_-_অর্থাৎ পেয়।র! জাতীয় ফল। যে 
সকল ফলের শন্য ব1 শাঁস মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সমূহ নিহিত 

থাঁকে। ততুসমুদায় এই নামে অভিহিত হয়| পিয়ারীর 
ত্বক স্থ,ল বা দৃঢ় হয় না| যথ। প্রেয়ারা, ভূর্জ্পত্রের ফল 
ইত্যাদি। বার্তাকবী এবং পিয়ারী এতদ্ুভয়ের মধ্যে কেবল 

এই মাত্র প্রভেদ যে বাঁর্ভাকবী কুগ্ডাবরণ বিহীন এবং 
পিয়ারী কুণ্তান্বত। এই নিমিত্ত পিয়ারীকে আঁধস অর্থাৎ 
কুণডাঁর্ত বার্তীকবী বল! যাইতে পারে। 

(২) তরদ্বজী---_অর্থাৎ তরমুজ .জাতীয় ফল। ইহা 

এক প্রকাঁর সশদ্য অর্থাৎ শঁমযুস্ত ফল, বহুমংখ্যক ফলাঁধু 
বিনির্মিত| এই সকল ফলাঁধু পরস্পর সমান্তরল, এবং অতি 

সুন্দর রূপে অবস্থিত। একটী তরমুজ পরীক্ষা করিয়। 
দেখিলে উহার উপরিস্থিত রেখ] গুলি মিলিত-ফলীয় 
ফলাণব প্রত্র পরল্পরার পরিচায়ক বলিয়া লক্ষিত হুইবে | 

যথা তরমুজ, খরমুজ ইত্যাদি। 
৩। তুষ্বী-+অর্থাৎ লাউ জাতীয় ফল। তরশ্বজীর সহিত 

ইছাঁর প্রভেদ এই যেইহ্া একগর্ভ এবং কোঁমলশস্য ব। 
শন সমস্থিত। তুস্বীর বহিস্তক প্রায়ই বিলক্ষণ স্থূল এবং 
দৃঢ় হইয়! থাকে ।_ঘথ| লাউ, শন) কাঁকুড় পেপে ইত্যাদি | 
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(৪) দাড়ি্বী--অর্থাৎ দাঁড়িস্ব জাতীয় ফল | অন্যান্য 
সমূদায় ফলের সহিত ইহার প্রভেদ এই ড় ইন্থার ফলাঁণু 
সমূহ পাঁশীপাশির পরিবর্তে ছুই স্তরে (উপফুাপরি) বিন্যস্ত! 

'ইস্থার বাহ্যাক্কতি জস্বিরীর অনুরূপ ) কেবল কুগাঁবরণ সম" 

ঘ্বিত হওয়াতেই প্রভেদ লক্ষিত হয় | 
[া অনেক পুত্পিক-ফল শ্রেণী | 

(১) দেবদারবী-_অর্থাৎ দেবদাঁক জাতীয় ফল। ইছা 
দীর্ধাকার অনেক-পুম্পিক ফল, কতিপয় দৃঢ়ীভূত শল্ক 
বিনির্ষিত| প্রত্যেক শল কের কক্ষে এক কিম্বা] অধিক বাঁজ 
অবস্থিভি করে| কোন কোঁন উদ্ভিদ বেত্বাঁর মতে এই 
সকল শল্্ক পৌঁম্পিক পত্র ব্যতীত আঁর কিছুই নয়। 
আঁবাঁর কেহ কেহ তাহাদিগকে মুক্ত (মুদ্রিত নয়) ফলাধু 

বলিয়! থাকেন | দেবদা'রবীর বীজ সমৃহ্হ নগ্ন অর্থাৎ অনা- 
বত বলিয়! তজ্জাতীর উদ্ভিদ্কে নগ্রবীজ কা যাঁয়। 

(২) পননসী-_অর্থাৎ কীটাল জাতীয় ফল। বহুমংখ্যক 
ক্ষুদ্র ফল তাঁহাদিগের পেধু্পিক আবরণ ( কুণড এবং শ্রক) 
দ্বার] পরম্পর এরূপ জম্মিলিত যে দেখিলে কেবল একটী 

মীত্র ফল বলিয়া! বোঁধ হয় | বাস্তবিক কণটালের এক একটি 
কোঁষ এক একটা স্বতন্ত্র ফল। যথ! কাঁটাঁল, আনার, 

মাদার ইত্যাদি | 
(৩) ডুম্বরী___অর্থাৎ ডুম্বরজাতীয় ফল। ইহা পরি- 

পন নির্দিষ্ট শিরোঁনিভ ব্যতীত আর কিছুই নয়| ইহাকে 

অন্য একারে ও নির্বাচন করা যাইতে পাঁরে। যথা--ইহ 
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একপত্র বিনির্মিত পেধুস্পিক পত্রাবর্তা; ইহণার অভ্যন্তর 

মাংসল; ইক আকার চেপ্ টা অথবা ভিম্ানুরূপ ; এবহ 
এতন্মধ্যে বছমংখ্যক সাষ্টিফল অবস্থিতি করে| যথ| ডু্বর" 

অশ্ব-ফল, বট-ফল. ইত্যাদি| ডূষ্বরীর আঁহারীয় অংশ 
মাংমল অর্থাৎ শস যুক্ত পেধুর্সিক্ক পত্রীবর্ত মাত্র | এবং 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ গুলির এক একটি সাঁষি ফল ব্যতীত আঁর 

কিছুই নয়| অর্থাৎ সচরাঁচর লোঁকে যাঁহীকে ডূষ্বরীর বাজ 
বলিয়। জানে বাস্তবিক তাহা বীজ নহে । এক একটা বীর্জ 

পৃথক পুণ্পোঁৎপন্ন এক একটি ফল| 
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১। ফলচঞ্চকাঁরে বলে? 

২| ও্ঘ এবং আধস কুণ্ড কাঁীকে বলে? প্রত্যেকের 
উদাহরণ দেও। 

৩। ডিস্বকোঁষ এবং ফল এতদুভয়ের অটনক্যের কারণ 
নিত্শি কর | 

৪| বীজকোষ কারে বলে? 
৫| শু এবং সরম উভয় বিধ কীজকোঁষের উদাহরণ 

দেও। 

৬। অরম বীজ--কোঁষ কি প্রণালীতে বিভক্ত হুইয়! 
থাকে? 

৭| উপফল, মধ্যফল, এবং অন্তুঃফলের নির্বাচন কর 

এবং প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 
৮| ন্ফোটন শীল এবং অক্ফোটনশীল ফলের নির্ধা- 

চন কর এবং প্রতোকের উদাহরণ দেও | | 
৯। ফলের স্ফোটন প্রণালী কয় প্রকার? কিকি? | 

প্রত্যেকের. উদীহরণ দেও | | 
১০ জাঁহযোনিক বিদারণ কাছে হলে ? ইছা কা 

প্রকার? প্রতেযকের উদাহরণ দেও। | 
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১১ | মিশ্র-ফলের বিদারণ প্রণালী কয় প্রকার? 

প্রত্যেকের নাম এবং নির্বাচন কর ও সেই সঙ্গে উদাহরণ 
দেও |. 

১২| ফল বিভাগ প্র্থীলীর সংক্ষেপে উল্লেখ কর, এবহ 

উহ! পুস্তক-লিখিত রূপ অঙ্কিত কর। 

১৩। শিশ্বী, গ্রস্থিল-শিশ্বী, ক্ষুদ্রন্থলী এবং সাঁষ্ঠিফলের 

নির্বাচন কর এবং প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | এই সকল 
ফল কোন শ্রেণী, এবং উপশ্রেণী ভুক্ত? 

১৪। অকঠি উপবীজফল এরং আতীর নির্বাচন কর 
এবং প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | এই সকল ফল কোন, 
শ্রেণী এবং উপশেণীতুক্ত? উপবীজ ফল এবং আতী 
'কি প্রণালীতে বিদারিত হয়? 

১৫। অর্কা স্ফোঁটন শীল না অস্ফোটনশীল? শিশ্বীর 
সহিত ইহাঁর প্রভেদ কি? 

১৬। আঁতার এক একটী কোঁয়! বাস্তবিক কি? 

১৭| ধ্যান্টী, মপক্ষ ফল এবং মিশ্র সাষ্ঠিফল এই 
তিন প্রকার ফলের নির্বাচন কর এবং প্রত্যেকের উদা- 
হরণ দেও| ইহারা কোঁনঞ্রেণী এবং উপ শ্রেণী ভুক্ত? 
ইছ। দিগের বীজকোঁষ কীদৃশ ? এবং ইহার! কি প্রণালীতে 
বিদারিত হয়? 

১৮ | বার্তীকবী এবং জদ্বিরীর নির্বাচন কর এবং 

এঁত্যেকের উদাহরণ দেও | এই উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ 
লক্ষিত হয়? ইহাঁদিের বীজকোষ কীমৃশ? 
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১৯। পৌস্তী শর্ষপী, এরহ এরত্তীর নির্ধাচন কর এবং 

প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | ইহারা কি প্রণালীতে বিদাঁ- 

রিত হইয়া থাকে? এবং কোঁন্ শ্রেণী ভুক্ত? 
২০| গুঁবাঁকী, বনমূলী; এবং ধনী এই ত্রিবিধ ফলের 

নির্ধাচন কর এবং প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | ইহার! 

কোন শ্রেণী এবং উপ শ্রেণীভুক্ত? ইহাদিগের কীজকোষ 
কীদৃশ? এবং ইহারা কি প্রণালীতে বিদারিত হইয়া 

থাকে? 

২১। পিয়ারী, তরম্ব.জী, তুম্বী এবং দাঁড়িত্বী এই কয়েক 

প্রকার ফলের নির্বাচন কর এবং প্রত্যেকের উদাহরণ 

দেও। ইহাদের বীজকোঁষের অবস্থা কীদৃশ? এবং ইহারা 

কোন শ্রেণী ও উপ শ্রেণীভুক্ত ? 
২২। দেবদাঁরবী, পনদী এবং ভূঙ্বরীয় নির্বাচন কর ও 

উদাহরণ দেও। ইহ্থার। কৌন. শ্রেণীভুক্ত? 

১২ 
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ডি্বাগু। 

ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ফলাঁণব পত্রের 
অন্তর প্রান্ত বা ধারস্থিত মুকুলকে আদেখ ডিম্বাণু কহে। 
পরাগ দ্বারা নিষেক ক্রিয়ার পর তদত্যন্তরে (ডিম্বাুর মধ্যে) 

ভ্রণ বটি হইলে উহ! বীজ বলিয়! অভিহিত হয়| প্রত্যেক 

ডিম্বকৌঁয মধ্যে কেবল একটা মীত্র ডিম্বাণুথাঁকিলে (যথ। 
কালছিরা জাতীয় উদ্ঘভিদে) ইহা নিঃসঙ্ বা একক নামে 
ক্ত হইয়া থাকে। অধিক সংখ্যক থাঁকিলে উহাদিগকে 

নির্দিষ্ট (সংখ্যক) এবহ তদধিক সংখ্যক হইলে অর্থাৎ 
সহজে গণিয়। উঠিতে না পাঁরিলে, অনির্দিষ্ট (সংখ্যক) 
ডিম্বাধু বলা যাঁইতে পাঁরে। নির্দিউ সংখ্যক ভিম্বাণুর 
দৃষ্টান্ত কলাই, নটর, প্রভৃতি শিশ্বিতে এবং অনির্দিষ্ট 
সংখ্যক ভিম্বাগুর উদাহরণ শিয়াল কীটা! জাঁতীয় উদ্বতি- 
দের ফলে সুন্দররূপ দৃষ্ট হইয়! থাঁকে। 

ভিম্বাগুর অবস্থান ভিম্বকোষ মধ্যে অবস্থানানু- 

সারে ভিম্বাঠু ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত হইয়! থাকে 
মথঠডিঘ্বকোষের অধে|ভাগে অর্থাৎ, তলা হইতে। 
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সরলভাঁবে উত্থিত হইয়া এ অবস্থায় অবস্থিতি করিলে 
ভিন্বাপুকে সরল বা খজু কহ যায়| উহার উপরিভাগ 

হইতে ঝুঁলিয়। থাকিলে উহাঁকে লক্বমান কছে | অধো- 
তাঁগের সমীগবর্ত একপার্খ হইতে উত্থিত হইয়া উর্ধে 
ধাবিত হইলে ইস্থাঁকে উর্পাগ বল। যাইতে পারে। তদ্রুপ 
উপরিভাঁগের নিকটবর্রদ একপাঁশ্ব হইতে উঠিয়া অধো- 

ভাঁগে ধাঁবিত হইলে ডিযা৫ অধোগ বলিয় উল্ত হয় 
বহির্দিগে মরলভাঁবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ইহাকে সম ধরাতন্ 

কহাগিয়! থাকে | 

অন্যান্য মুকুলের মত ডিম্বাণু পুপ হইতে আনছে 

কেপন্ফীতি (কেপ অর্থাৎ 'গর্ভধয় উচ্চাংশ ) আকারে 
বহির্গত ,হয়। এই উচ্াংশকে ভিম্বীগুতি কে। ইহ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্র1প্ত হইয়। এক প্রক্কীর শ্ুত্রবৎ অংশ ব্যবধান 

দ্বারা পুপ হইতে বিপ্লিষ্ট হইয়া পড়ে | এই সুত্র 
অংশ ডিস্বাণষ্তি এবং পূপ এত দুয়ের গরম্পর জঅংঙ্ে- 
ষের কারণীতুত এবং ইহ!র কার্ধা গর্ভস্থ শিশুর নাতি- 

রজ্জর কার্যানুরূপ 11 এই নিগিত্ব ইহাকেও ক্ুদ্ররঙ্জু, 

অথবা বীজপাদ্ কথে। পাছৃহীন হইলে ডিন্বাগুকে অব 

স্তক কহ যাঁয়। ড্ছাধর সঙ্ে মঙ্গে ইহার মূল হইতে 

, *পন্ম-পুগ্পের ডিদ্বকোৰ একটী ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে লম্বগাঁন 

ডি্বা৭ কাহাকে ধলে উপলন্ধ ইইবে। লম্বনান ডিস্বাণ্র অবস্থান 

হইতে ইহার অন্যান্য প্রকার স্থিতি হুদয়্ন করা যাইতে পারে। 
1 দ্বিতীরভাগ ধাত্রী-শিক্ষার ২২ পৃঃ দেখ! 



১৩৬ উদ্ভিদ্বিচার। 

( অর্থাৎ যে স্থানে ্ুদ্রজ্জ্-সংলগ্ন থাকে ) ভিস্বাধুর 

হুইটা ভাবী আবরণ ক্রগশঃ আবির্ভূত হয়| ভিস্বাগুর যে 
স্থানে বীজপাঁ্র মংলগ্ন থাকে তাহাকে ইহার নাতি বলে। 
ডিন্বাগুর আবরণ দুয়ের মধ্যে অন্তরাাবরণ (অর্থাৎ নীচের 

আচ্ছ।দ্রনট) প্রথমে আঁবিভূতি হয়| কখন কখন ভিম্বা- 
টি নগ্ন বা আবরণ বিহীন হুইয়। থাকে। আঁবার কখন 
কখন ইহাকে কেবল একটামাত্র আবরণ বিশিষ্ট দেখিতে 
পাওয়। যাঁয়। শেষোক্ত আঁচ্ছদনকে অমিশ্রাবরণ বল। 

যাইতে পাঁরে। 

উপরি উক্ত আঁবরণ ছ্বয়ের অন্তরীয়্ ব1 প্রথমোহৎপন্ন 

আবরণকে অন্যুরারণ এবং অপরটাকে বহির।বরণ কহে। 

আঁবরণদ্বয়ের একটাও ভিম্বাুকে সম্পূর্নরূপে আচ্ছাদন করে 
ন11 ইহার অগ্রভাঁগের কিয়দংশ অনাবৃত থাকে। এই 

অনাচ্ছাদিত অংশ রূপ দ্বারদিয়া পরাগ ভিম্বাঁণুর 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করে| এই দ্বারকে ক্ষুদ্র দ্বার বা ছিদ্র 

বলে | বহিরাঁবরণস্থিত ছিদ্রকে বহিপ্ছিত্র, এবং অন্তরাঁবরণ 
স্থিত ছিদ্রকে অন্তশ্চিদ্রি বলা গিরা থাঁকে| এই ছিদ্র 
স্থানীয় অংশ ভিম্বাণুর এন্র্িয়িক ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ) 

শৃঙ্গ বাস্ক্ষণাগ্র বলিয়া উক্ত হয়। 
ডিবাগৃষ্টি বা প্রন্কত ভিম্বাধুর উপরিউক্ত বাহা গরি- 

বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অভ্যন্তরে কতকগুলি পরি- 

বর্তন লক্ষিত হয় যদ্রদ্বারা ই ভ্রণোঁৎ্পাদনক্ষম হইয়া 
উউঠে। এবং ইঞ্ছাকে শূন্যগর্ে পরিবর্তিত করাই শেযোক্ত 
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পরিবর্তনের প্রশান উন্দেশ্য। প্রকৃত ডিম্বাণুর আঁতান্তরিক 

এই গর্জে ভ্রণন্থলী বলে। 
ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ঘে বীজ-গাঁদ. ভিন্বাথুর 

নাভিস্থলে নংলগ্র থাঁকে। এই নিমিত্ত সহন! এরূপ বিবেচিত 

হইতে পাঁরে যে ডিত্বাণুত্িও এ স্থানে ইহ। দ্বারা সংযুক্ত 
হইয়াছে ] কিন্ত এ গ্রকাঁর সর্বদা ঘটেনা | বীজপাঁদ, এবঙ 

ডিন্বাগৃষ্ঠি এতদুভয়ের সংযোগ স্থলকে চতুর্মিলন ( চারি 

অর্থ, বীজপাঁদ্র, বহিরাঁবরণ, অন্তরাবরণ এবং ভিন্বীপৃষ্ঠির 

মিলন যেখ|নে) কছে। কতিপয় রৃ্টিবিন্দু একত্র জমিয়। 
যাওয়ায় যেমন শিলের স্যস্টিহয়, চতুর্ষিলনের অবস্থাও 

তদ্ধগ বলিয়! ইউরোপীয় উদ্বভিগ্বেস্তার! ভিম্বাগুর এই 

অংশের শিল অভিধাঁন দিয়! থাঁকেন। ছিদ্র যেমন ডিন্বাঁ- 

'গুর 'এক্্রিয়িক শৃ বা চুড়ার পরিচায়ক, তদ্রুপ শৈল ব! 

চতুর্মিলন ও ইহা'র প্রন্কত মূলের জ্ঞাপক। নাভি এবং শিল 

একস্থানীয় অর্থাৎ ভিন্বাঠুর মূল পুপাতিমুখ এবং ইহার 
শৃঙ্গ বা চুড়া তাঁহা হইতে দূরস্থিত হইলে ডি্বাগুকে সরল- 

ভাঁবাপন্ন কহাঁ ঘাঁয় | কখন কধন বীজপাদ ভিন্বীণুর আবরণ 

সংলগর থাঁকিয়! ইহাঁর মূলকে এবল্প্রাকারে উত্তোলিত করে 

যে ছিদ্র পুপাভিমুখ এবহ শিল উহ| (পপ) হইতে দুর- 
স্থিত হুইয়! পড়ে | এতদবস্থ ডিম্বাণু ব্যতিক্রান্ত (উপ- 

রিভাগ অধোদিকে অবস্থিত যাঁর ) বলিয়া অভিহিত হয় | 

পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে ব্যতিক্রান্ত ডিম্ব! 

পুর মাভি এবং ছিদ্র পরল্পর মদীপবর্তী এবং বীজপাদ্ 
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ডিত্বাতুর উপরিভাগে রজ্জুবৎ-স্ফীতি আকারে অবস্থিত। 
এই রজ্জুব অংশকে ডিন্বাখুর রেখ| কছে। মটরের শুটা . 

ছাঁড়াইয়। তদাত্যন্তরিক মটরগুলি প্ররীক্ষ! করি! দেখিলে 

এই রেখা কীদৃশ এবং কোথায় অবস্থিত উপলব্ধ হইবে | 

কৌন কোন স্থলে ডিম্বাণু বক্র হইয়। শৃর্পকাঁর ধারণ করিয়। 
থাঁকে। ডিশ্বা]ুর এবজগ্রক।র বক্রাবন্থা নিবন্ধন খিল এবং 

নাভি এক স্থানীয় হুইয়! প্রায় ছিদ্র মংস্পর্শ করে অর্থাৎ 

উহ্থার এত শিকটে অবস্থিতি করে। এবস্তৃত ডিম্বাণু বক্রু- 
ভাবাপন্ন, নামে উল্ত হয়! ব্যতিক্রান্ত ডিম্বাণু সহিত 

ইহাঁর ঝাহায সৌসাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত রেখীবিহীন, 
কেবল এই মাত্র প্রভেদ| বক্রতাবাঁপন্ন ডিন্বাণু শর্বপ 
জাতীয় উদভিদে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। *% 

* মধ্যস্থিত প্রকুতিস্থ মটর গুলি স্থান ভ্রষ্ট লাহয় এমন যত সহ- 
কারে একটী মটরের শু'চী ব্যবচ্ছেদ বা বিভাগ করত পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে ভিম্বাথর বীজপাদ ১ ছিদ্র, শীল, রেখ? প্রভাত কারে বালে 

এবং উহার কীদৃশ, সমুদাঁয় উপলব্ধ হইবে 1! এবং বীজপাদ গুলি যে 
রেখায় সংলগ্ন থাকে সেই রেখাব উচ্চাংশ যে পুপ তাহাও দৃষ্ট 
হইবে | তীক্ষ ছুরিক1 ছার] সাবধানে এ$টী মটরের আবরণদ্বয় ব্যব- 
চ্ছেদ করিয়া দেখিলে বহিরীবরণ এবং তান্তরাঁবরণ ও বহিশ্ছিদ্র এবং 
তন্তশ্ছিদ্র কারে বলে তাহাও হৃদঙ্গম হইবে । 

প্র 
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| ডিস্বাণু কারে বলে? 

২| কীজ এবং ভিম্বাধুর মধ্যে প্রভেদ কি? 
৩। একক, নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট এই তরিবিপ ডি থা এর 

নির্বাচন কর| এবং প্রত্যেকের উদাহরণ দেও! 
৪| ডিম্বাঁণুর অবস্থান বিশেষে ছি কিনাম দেওয়। হইয়া 

থাকে?, 
(| ভিন্বীণুষ্ঠি কীহাঁকে বলে? 

৬। ভিম্বাুর কোন্, অংশকে বীভপাঁদ, কছা যাঁয়? 
বীজপাদ্রে অন্যতর নাঁম কি? 

৭| অনান্তঁক ভিস্বাঁযু কী দৃশ? 

৮ ডিম্বাঁুর কৌন. অংশকে নাতি কছে? 
৯। ভিম্বাণুর কয়টা আঁবরণের নাম কর| তম্মধ্যে 

কোনুটা প্রথমে আবিভূত হয়? 
১০। ভিম্বাণুর অমিআাঁবরণ, কীদৃখ? 
১৯ | ভি্বাগুর ছিদ্রে কারে বলে? ইহার অন্যতর 

নাম কি? 

১২। বহিশ্ছিদ্র এবং অন্তশ্ছিদ্র শব্দের নির্বাচন কর | 
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১৩। ডিন্বাণুর এক্ড্িয়িক শৃঙ্গ বা চড়। জানিবার সঙ্কেত 

কি? 

১৪| ভ্রণস্থলী করে বলে? 
১৫| ডিঘ্বাগুর কৌঁন অংশকে চত্ুর্মিলন এবং শিল 

কছে? 
১১। সরন ভাঁবাপন্ন। ব্যতিক্রান্ত, এবং বক্রভাবাঁপন্ন 

ডিম্বাণুর নির্বাচন কর। 
১৭| বক্রভাবাপন্ন এবং ব্যতিক্রান্ত ডিদ্বাণুর বাহ 

গ্রভৈদ কি? 

১৮| বক্রভাবাঁপন্ন ডিম্বাণু কোন্ জাতীয় উদ্রভিদে 

দেখিতে পাওয়া যায়? 

১৯| ডিস্বাঠুর কোন্ অংশকে রেখা! কহে? উদাহরণ 
দেও | 

২০ | ডিন্বাণুর প্রকৃত মূল জানবার উপায় কি? 



অয়োদশ অধ্যায় । 

বীজ | 

শেষ অধ্যায়ে ডিম্বকোঁষ মধ্যে ডিম্বাগুর অবস্থান 

সম্বব্ধে যে মকল শব্দ প্রয়োগ কর। হইয়াছে, বীজের 

বিবরণেও তত্বাবশ ব্যবদ্ধত হইয়া থাকে। ভিম্বাণুর মত্ত 
ইহারও আচ্ছাদন এবং অষ্ঠি আছে | কিন্তু কৌন কোন 
বিষয়ে ইহারা পূর্ধোক্তের সেই দেই অংশের অনুরূপ 

নহে । উভয়ত্রই বীজপাঁদ্র এবং নাভির একবিধ বন্বন্ধ 
লক্ষিত হয়। এবং নরলভাঁবাঁপন্ন, ব্যতিক্রান্ত প্রভৃতি 

শব্দও একার্থে ব্যবহৃত হইয়। থাঁকে। 

বীজের দুইটা আবরণ আঁছে। কিন্ত ইহার! ডিম্বাগুর 
আবরণ দ্বরের অনুরূপ নছে। এবং তত্তৎ নামেও 

অভিহিত হয় না| বীজের বহিরাঁবরণকে বহিষ্পঞ্ভর বা 
বীজত্বক এবং অন্তরাবরণকে অন্তম্পঞ্জর কছে। বীজ ত্বকের 

ননাবিধ অবস্থ। লক্ষিত হইয়া] থাঁফে | যথ1--কখন কখন 

ইহ! বৈল্লিক (ঝিল্লী অর্থাৎ পাঁতল! চর্সব পদার্থ বিনি- 
শ্শিত), কখন কখন কাষ্ঠময়। এবহ কখন কখন কোঁমল ও 

শন্যময় ব! শসাল দেখিতে পাওয়। যাঁয় 1 শুঙ্ক হইলে বীজ 
ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে অতি বিচিত্র রূপ ধারণ করে। যথ। 
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শিয়াল কাঁটা জাঁতীয় উদ্ভিদের ফলে ইছ। সুন্দর রেখ" 
নিচয় মমন্থিত; দেবদাঁক জাতীয় উদ্তিদে এবং সজিন। 

ও দোনার ফলে সপক্ষ; এবং শিমুল ফলে ইহ! লোম 

(তুল) বিশিষ্ট দৃন্ট হয়| অর্ক অর্থাৎ আকন্দ জাতীয় উদ্র- 

ভিদের ফলে লোম সমূহ মুকুটাকাঁরে এক প্রান্তে একত্রিত 
হুইয়| অবস্থিতি করে | এই একত্রিত লোমরাজী কেশগুচ্ছ 

বলিয়। অভিহিত হয়। অনেক স্থলে কীজত্বকূ ডিম্বাণুর আব- 
রণ দয় বিনির্্মিত এবং অন্তপপ্র ভিম্বাণুষঠি হইতে এত্ত । 

উপাঁরিউক্ত ঢুইটা আবরণ ভিন্ন কোন কোন বীজের আর 

একটা স্বতন্ত্র অর্থাৎ তৃতীয় আঁবরণ আঁবিভূতি হইয়! 

থ|কে। বীজপাদ_ হইতে স্থ্ট হইয়া উপরিদিকে বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইলে ইহাকে অপ্ররুত--বীজীবরণ কছে। প্রসিদ্ধ 
তান্ব,ল-মসল | উৈত্রী, জাঁয়ফলের অপ্ররৃত বীজাবরণ 

বাতীত আঁর [র কিছুই নয়। শ্বেত পদ্ম বীজে ও ইহার সুন্দর 
উদাহরণ দেখিতে পাঁয়। যাঁয়। অন্যান্য অপ্র্কত বীজা- 

বরণের অননুরূপ টজত্রী জায়ফল বীজের ছিদ্র মংলগ্ন 

থাঁকে | অপ্রটুত কীজাঁবরণ বীজের একপ্রকার উপঘোগ 

বলা যাইতে পাঁরে। 

উদ্ভিদ শিশু কিম্বা ভ্রণের বৃদ্ধি নিবন্ধন বীজ ভ্যন্তরে 
কতক গুলি গুকতর পরিবর্তন যথা সময়ে সংঘটিত হয়| 

যথ! ভ্রণস্থলী আর দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় না। যেহেতু 

তৎস্থান ত্রণ কর্তৃক পরিগৃহীত এবং উহার পৌষণীর্থ 
য্যালকিউমেন অর্থাৎ উদ্দতিদ্ত,গ গেযক দীমগ্রী জণ 
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পার্থ সংস্থাগিত হয়|! এই সামগ্রীকে অন্তব্বীজ 
(বীজাতত্তরে স্থিত) কহা যাঁয়। যে অকল বীঙ্ছের 
অন্তরব্ধজ আছে তাহাদিগকে সান্তব্রজ এবং যে সমুদাঁয় 
বীজ অন্তুব্ীজ বিহীন তাঁহাঁদিগকে নান্বর্ধীজ কছে। 
অন্তববীজি এক উদ্তিদে এক রূপ নহে | যথা গৌঁধুম, যব, 
ধান্য প্রভৃতির বীজে ইহ শ্বেতসাঁরময়; জবা, কার্পাঁস, 

স্থলপন্ প্রভৃতির বীজে ইহা নির্ধামময় ইত্যাদি | অন্ত- 
শপঞ্টরের অংশবিশেষ দ্বারা ভেদিত হইলে অন্তব্রীজি অতি 

বিচিত্র আঁকার ধারণ করে। এতদবস্থ অন্তবীজ অনু 

জগঞ্জান্কিত (অর্থাৎ অন্তম্পঞ্জীর ৰা বীজের অন্তরাবরণ 
দ্বারা চিত্রিত) বলিয়া! অভিহিত হয়| যথ! জাঁয়ফল, 

ঝুপপারি, আতীরবীজ ইত্যাদির অন্রবরজি | ব]বচ্ছেদ 
করিয়! দেখিলেই সযুদায় উপলব্ধ হুইবে। 

অবস্থানান্মাঁরে অন্তব্বীজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত 
হইয়া! থাঁকে | যথা জণ বেন করিয়! অবস্থিতি করিলে 

হুইাঁকে পরিভ্রণ ; এবং ভ্রণাত্যন্তরে নিহিত থাকিলে, 

জণমাধ ধ্য নামে উক্ত হয়। | 

ভ্রণ-_-__ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে লী 
বিলুপ্তৎছইলে তৎস্থানে আণ আঁবভুতি হয়। পরীক্ষ! 
করিয়া” দেখিলে ভ্রণ অঙ্গত্রয় বিশিষ্ট লক্ষিত হইবে 
যথা পক্ষাণু, মূলীণু এবং এক ব1! অধিক বীজদ্বল। বীজ 
দলের উপরিস্থিত জণের আদিম মুকুলকে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল 
ইন্জিয়কে পক্ষাণ্ অর্থাৎ কষুত্রপক্ষ কছে। পক্ষাণুই তবি- 
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ব্যতে কাণ্ডে পরিণত হয়| ভ্রণের যে অংশটা নিন্নভাঁগে 
বদ্ধি প্রাণ্ত হইয়। মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে তাঁহাকে 
মূলাণু, অর্থাৎ ক্ষুদ্রমূল বলে | বীজোঁৎপন্ন নবীনতম একটা 

উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে পক্ষাণু, মূলাপুঃ এবং 

বীজদল কাঁরে বলে এব উহার কীদৃশ সমুদায় উপলব্ধ 

হইবে । কীইবীজ বপন করিলে যে চারা বাহির হয় সেই 
চারার নবীনতম অবস্থা ফীঁহারা দেখিরাছেন তীহারা 

সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে নবীন উদ্ভিদের পাঁ্্স্থিত 
স্থ'ল পত্র খগুদ্বয়কে বীজদল; বীজদলের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র 
গাঁলখ বু অংশকে পক্ষাঁু; মৃত্তিকার মধ্যে প্রোঘিত 
অংশকে মূলাঁধু; এবং পক্ষাণু ও মূলাঁণু এতদ্ভয়ের মগ্য- 

স্থিত দীর্ঘ খু অংশকে জণ কাণ্ড কছে। মূলীণু সর্ধদীই 
বীজের ছিদ্রাতিমুখ হছইয়! অবস্থিতি করে। পক্ষাঁণু উহা 
হইতে দূরে অবস্থিত! আঁ, কাঁটাল, জাম, গেয়ারা 

প্রভৃতি অন্তংসার (মধ্যে সার আছে যাহার ) উদ্দতিদে 

সচরাঁচর দুইটা বীজদল দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই 
নিমিত্ত দেই সযুদাঁয় উদ্তিদকে দ্বিবীজদল কথা! শিয়া! 

থাকে নারিকে, গুবাঁক, ভাল প্রভৃত্ত বন্িঃসাঁর (অর্থাৎ 

বাহিরে সার আছে যাহার) উদ্রভিদে কেবল এক্ুটীমান্ত 
বীজদল দৃষ্ট হয়| এই জন্য ততবার উদ্ৃভিদ্বকে একবীজ 
দল কহ যায়! 

দেবদাঁক প্রভৃতি অনেক নগ্রবীজ (অন্ত কীজ যাহ! 

দের )উতিদে অধিকলংধ্যক বীজেদল লক্ষিত হয়| এই 
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নিমিত্ত ইহাঁর! বছুবীজদল বলিয়া অভিহিত হইয়! থাঁকে | 
কখন কখন দ্বিবীজদল উদ্ভিদের দুইটা বীজদ্ল কতিপয় 

অংশে বিভক্ত হইয়া বুবীজ দলে পরিবর্তিত হইতে পারে । 
পরীক্ষার সময় এটা ম্মরণ রাঁখ! আঁবশ্যক। শৈবাল এবং ছত্র 

জাতীয় উদৃভিদে বীজদল দৃষ্ট হয় না| এই নিমিত্ত উদ্ভিদৃ- 
বেতার! তাঁহাঁদিগের অবীজদল অভিধান দিয়! থাকেন । 

ভ্রণাঁবস্থান__-বীজ-শস্যের ঠিক মধাস্থলে অবস্থিতি 
করিলে ভ্রণকে মাধ্য কহে | শদ্যের বহির্ভীগে অবস্থিত 

ভ্রণ বাহ্ (বহিঃস্থ) বলিয়া উক্ত-হুয়। এতদ-ভিন্ন আবস্থি- 
তির প্রণালী অন্নুমারে ও ভ্রণের ভিন্ন ভিন্ন নাঁম দেওয়! 
হইয়। থাকে | যথা খজু বক্ত, বড়িশাঁকাঁর, কুওলাঁককতি এবং 
মুদ্রিত ( দোমড়াঁন )। মটর; কলবই, 'পদ্মের ফৌঁগল 
ইত্যাদি বীজ ব্যবচ্ছেদ করিয়! দেখিলে ভ্রণের ভিন্ন ভিন্ন 

আঁকার উপল হইবে । 
কতকগুলি পরবৃক্ষী-উদ্র ভিদ্. অর্থাৎ পরগীছাঁর বীজদল 

এত ক্ষুদ্র যে উহ! চিনিয়! উঠা যায় না &। 

* পররক্ষী অর্ধাথ পরর্ক্ষোপরিস্থিত উদ.ভিদ বা পরগাছা ছুই 
প্রকার। একপ্রকার অম্য বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে) কিন্তু 
মৃত্তিক। অথব! বায়ু হইতে হ্ঘ স্ব ধোযনোপযোগী সামগ্রী গ্রহণ করিয়। 
জীবিত থাকে । অপর বৃক্ষ তাহাদিগের কেবল অবলম্বন বা জাশধ 
মাত্র । অন্য গ্রকার-কেবল রৃক্ষান্তর অবলম্বন করিয়] অবস্থিতি'করে 
এমন নয়, তত্ব উদতিদের আর্বাৎ জরলঙ্গনের পরীর- হইতে পোষ* 
পোঁপযোশী সামগ্রী (উদ তিদ রদ ) জাকর্ষণ কে. এবং তদঘার] 
জীবম ধারণ করে| প্রথংমোত্ত, পরগাহীকে পরবৃক্ষী এবং শেধো- 
ক্তকে পরবৃক্ষজীবী: উদ-ভিদ. কহ! গিয়া খাকে। | 

১৩ 
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১। বীজের কয়টী আবরণ? প্রত্যেকের নাঁম কর? 
২| কীজের কোঁন অংশকে কেশগুচ্ছ কছে? 

৩। অপ্ররূত বীজাঁবরণ কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও | 
৪| উৈত্রী পদার্থটী কি? 
&। সপক্ষ বীজের কতক গুলি উদাহরণ দেও | 
৬। অন্তব্বজ, সান্তব্বীজি, এবং নান্তব্বজি। এই কয়েক 

খবের বাখ্যা কর। 

৭| অন্তদ্পঞ্জাক্কিত অন্তুব্রীজি কারে বলে? উদাহরণ 
দেও | 

৮। পরিজ্রণ এবং জণমাঁধ্য অস্তব্বাজি কারে বলে? 
৯। পক্ষাণুত মূলীঠু এবং ভ্রণকাঁও এই তিন শব্দের 

ব্যাখ্যা কর| | 
১০ | বীজ-দল কাঁরে বলে? উদাহরণ দেও | 

১৯ একবীজ দল এবং দ্বিকীজদল উদ্ভিদের সঙ্গে 

বছিঃসাঁর এবং অন্তঃসীর উদ্ভিদের সম্বন্ধ কি? 
১২| বছবীঞ্জ দল উদ্ভিদের উদাহরণ দেও | 
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5৩ কোঁন উদ্ভিদ গুলিকে অবীজ দল কথা যাঁয়? 
১৪। মাঁধ্য এবং বাস্থ ভ্রণ কীদৃশ? 

১৫। ভ্রণ সচরাচর কি প্রকার আকার বিশিষ্ট হইয়া! 
থাকে? 

১৬। গররৃক্ষী এবং পরৰৃক্ষজীবী উদ্ভিদের ব্যাখ্যা 

কর। | 



চতুর্দশ অধ্যায় 

মূলের কার্ধ্য। 

মূলের কাঁধ্য চাঁরি প্রকাঁর | যথা-. 

(১) ইহ! দ্বারা উদতিদ দৃঢ়রূপে মৃত্তিকাঁর উপর মোজা! 
থাকে | মৃত্তিকাঁর মধ্যে মূল প্রোথিত থাকায় বাঁত্যাঘাতে 

মহন! বৃক্ষকে পাঁতিত করিতে পারে না। মৃত্তিকা ভিন্ন 

ভাপর স্থাবর বস্তুর উপরেও উদ্ভিদের মূল সংলগ্ন থাঁকিতে 
দেখা যাঁয় | 

(২) ইহা দ্বারা মৃত্তিকাঁর রম শরীরস্থ করিয়। উদ্ভিদ 
জীবিত থাঁকে | 

(৩) কোন কোঁন উদ্ভিদের মূল তত্তৎ উদ্তিদের 
পোষণোঁপযোগী সামগ্রী ধারণে আঁধারের কাঁধ্য করে | 

(8৪) কোন কোন পণ্ডিতের মতে মূল দ্বার! উদ্ভিদের 
অপকাঁরী পদার্থ বহির্গিত হইয়া! যাঁয়। 

পরিশোষণ মৃত্তিকাঁর রস-_পরিশোষণ-শক্তি 
মূলের কেবল নবীননতম অংশেরই আঁছে | এতদৃভিন্ন মূলের 

প্রাচীন অংশ হইতে শৃত্রব যে সকল শিকড় বহির্গত ছয়, 

তাহাঁদিগ্রেরও এ ক্ষমতা আঁছে। 



মূলের কাঁধ্য। ১৪৯ 

ইহ স্পস্ট দেখা যাইতেছে ষে উদভিদ্বগণ এক স্থানেই 

আবস্থিত থাকে) আহারের অন্বেষণে অন্যত্র গমনাঁগমন 
করিতে পারে না| জুতরাঁং যেখানে উদভিদের নিন্নস্থিত 

মৃত্তিক| কালক্রমে উক্ত উদ ভিদের পৌষণোঁপযোগী সামগ্রী 
রহিত হুইয়| যায়, সেখানে উদ্রভিদ্রকে জীবিত রাখিবাঁর্ 

জন্য বিশেষ কৌন উপায়. উদ ভাঁবিত হওয়1 আঁবশ্যক | « 

ভূমি-মগ্যে মূলের বিস্তার-শক্তিতেই উপরি উক্ত উপায় 

লক্ষিত হইতেছে । যে দ্বিকে আহার সামগ্রীর প্রাচুর্য মূল 
ও ঠিক.সেই দিকে ধাবিত হুইয়! থাকে | এই রূপে গাহির, 

সামগ্রীর অন্বেষণে মূল কল বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে | 

সচরাচর যত দূর লইয়া! রক্ষের শা? প্রশাখ। বিজ 
হয়, মৃত্তিকাঁর মধ্য দিয়া মূলও তত দূর ব্যাঁপিয়। থাকে 
কথন কখন এ দীমাও উল্লঙউ্ঘন করে| কোঁন কোঁন উদ" 
তভিদের মূল গভীরভাবে মৃত্তিকাঁর নীচে নাঁমিয়া যায় 
আবার কোন কোন বৃক্ষের শিকড় চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া 

থাঁকে | এই নিমিত্ত কৌন উদ তিদের মূলে জলমেক-করিতে 

হইলে কাণ্ডের ঠিক নিকটেই জল ন। ঢাঁলিয়! কিছু দূরে 
জলসেক করিবে | যে হেতু গাছের ঠিক গোড়ায় জল 
চাঁলিলে দূরস্থিত পরিশোৌষণ-শক্তি-বিশিষ্ট নবীনতম মূলে 

জল সেক করা হয় না| এই নবীনতম মূল জল না পাইলে 

বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢাল! আঁর না! ঢাল! উভয়ই তুল্য । 
কোন একটা উদ ভিদ্কে স্থানান্তরিত করিতে হইলে 

ভাহার চতুঃগার্থস্থ মৃত্তিকা এমন করিয়া খনন করিবে ফে 



১৫০ উদ্ভিদ্বিচাঁর। 

সৃত্রবৎ শিকড় গুলির যেন কৌন ব্যাঘাত না হয়। যে হেতু 
উদ ভিদের পৌঁষণের জন্য এবান্িধ মূলের নিতান্ত প্রয়ো- 

জন।| এই জন্য গাছের গোড়ার ঠিক নিকটে না খুড়িয়া 

একটু তফাঁতে মৃত্তিক! খনন করিয়া গ্রাছ উঠাইবে। অনেক 
দুর লইয়! মঁটা তুলিলে উদ্ভিদের কোঁন হানি হয় না। 

কোন উদতভিদ স্থানান্তরিত করিতে হইলে শরৎ 
কাঁলে অথব| বসন্তের প্রাঁরস্তে তাহা কর] ভাল | যে | হেতু 

এ সনয়ে মূলের পরিশোষণ-শক্তি অপেক্ষার্টত কম তেজ- 

ন্ষিনীম্খাকে | নুতরাঁৎ এ শক্তি তৈজন্দিনী হইবার পূর্বেই, 
স্থানান্তরিত হওন নিবন্ধান উদভিদের যাঁবতীয় ক্লেশ অপ- 
নঈত হইয়া যাঁয়। | 
 মৃত্তিকাস্থিত উদ ভিদের পৌঁষণোঁপযোগী সাঁমগ্রী তরল 

অবস্থায় ন? থাকিলে উহ্থা ব্যবহ্থারে আসিতে পাঁরে নাঁ। 

এই জন্য কোঁন ভূমিতে উক্ত সামগ্রী যতই কেন থাকুক না, 
উহা দ্রবণীয় অবস্থায় অৰশ্ছিতি না করিলে, ভূমি চির- 

কালই অনুর্বর| থাঁকিবে | কোন উদ্ুভিদুই তথার জশ্মিবে 
না। 

উদ্ভিদ্-মূলের বিলক্ষণ নির্বাচন শক্তি আঁছে। 
যেহেতু কোন ভূমিতে নানাবিধ উদ্ভিদের পৌঁষণোঁপ- 

যোগী সামগ্রী সত্বেও রোপিত উদভিদ কেবল মাত্র 

আপনার পৌঁষনের উপঘুক্ত দ্রব্যেরই সংহাঁর করিয়া 
ফেলে | 

কতক গুলি উদ্ভিদের মূল, বিশেষতঃ যে মকল মূল 



মূলরে কার্য্য। ১৫১ 

মৃত্তিকাঁর মধ্যে বিস্তৃত হয় না, তত্তৎ উদ্ভিদের পৌঁষণৌ- 
পযোগী দাঁমত্রী ধারণে আঁধারের কার্য করে | এই আহার 
দ্রব্য শরৎকাঁলে সঞ্চিত, এবং পরবর্তী বসন্ত ও গ্রীষ্মের 

সময় ব্যবহৃত হইয়া! থাঁকে | অর্থাৎ পুষ্প বাঁহির করিবার 

সময় এ.সঞ্চিত আঁহাঁর সাঁমগ্রীর প্রয়োজন হয়। এই 
সঞ্চিত জ্রব্য প্রধানতঃ শ্বতসাঁর | বাঁহ্যমূল (বায়ুস্থিত) উদ্- 

তিদ তৎ পোঁষণোপযৌশী সামগ্রী বায়ু হইতে আকর্ষণ 
করিয়। থাঁকে। যে ছতু এতাঁদৃশ মূলের চিনিনির মহিত 

কোন সংশ্রবই নাই। 
উদ্তিদ্, মূলছার! যেমন মৃত্তিকঁর রম আকর্ষণ টা 

জীবিত থাকে, সেই রূগ আঁবাঁর শরীরের অপকারী পদীর্ঘ 

মূল দিয়। বিনির্গত করিয়! সচ্ছন্দ হুয় | এই বিনির্গত অপ- 

কারী পদার্থঅপর উদভিদের পক্ষে উপকারী হইতে পারে। 

কোন ভূমিতে এক জাতীয় উদভিদ্. উপধুযপরি উৎ- 

গাদন করিলে, মেই ভূমি তজ্জাতীয় উদ্ভিদের আহার 

সামগ্রী বিরহিত হইয়ণ যাঁয়|.এই নিমিত্ত কৃষকের! ভূমিতে 

সার দিয়] থাঁকে। ভূমিতে সর দিবার তাঁগপর্য্য এই যে 

কোঁন নির্দি শস্য উপর্যুপরি একটা ভূমিতে উৎপন্ন হইলে 
কালক্রমে উক্ত ভূমির তছ্বৎ্পাঁদিকা শক্তি বিমষ্ট হইয়! 

যার; সার দিলে ভূমি এ শক্তি পুনঃ প্রাণ্ত হয় 

ছত্রকজাঁতীয় উদ ভিদ্. যে ভূমিতে জন্মে, সেখানে ঘাঁস 

পর্যন্তও জম্থিতে গাঁরে না । তাঁহার কারণ এই যে, উত্ত 
উদ্ভিদ ভূমির অর্বপ্বাপন্ছরণ করে | 



চতুর্দশ অধ্যায়ের গ্রগ 

১। মূলের কা্ধ্য কয় প্রকীর? কিকি? 

২1 উদ্তিদের কোঁম. অংশ দ্বাঁরা মৃত্তিকা-রস-পরি- 
শোষণ কাঁ্ধ্য নির্বাহিত হয়? 

'৩। মৃত্তিকীর মধ্যে উদ্ভিদ. মূলের বিস্তার-শভির 
উদ্দেশ্য কি? গু. 

৪| উদৃতিদ মূলে জল সেক করিবার প্রণালী কি 

প্রকার? 

€| বৃক্ষের ঠিক গৌঁড়ীর জল মেক করিবার আপত্তি 
কি? 

&| উদূভিদ মূলের টয "মধ্যে বিস্তৃতি-দীম। জানি 
বার সাধারণ সংকেত কি? 

৭|কোঁন উদ-ভিদ্কে স্থানান্তরিত করিতে হইলে 

মৃত্তিকা হইতে তাঁহাকে কি প্রণালীতে উঠাঁইবে ? 
৮1 শরৎকালে উদ্ভিদ, স্থানান্তরিত কর! পরামর্শ 
সিদ্ধ কেন? 

৯| ভূমি মধ্যে কীদৃশী অবস্থায় অবস্থিতি করিলে 



মূল। ১৫৩ 

পৌঁষনৌগধোশী সামগ্রী উদভিদের ব্যবহারে আমিতে 
পাঁরে নং? ইহার কারণ কি? 

১০| বাহ্য-মূল উদ ভিদ, আহার জামগ্রী কোথায় 
গাঁয়? 

১১। মূল-বিনির্গত পদার্থ কি অপর সকল উদ্তি- 

দের পক্ষেই অপকাঁরী? | 
১২। ভূমিতে সার দিবার তাৎপর্য কি? 
১৩। ছত্রক জাতীয় উদ তিদ. যে ভূমিতে জন্মে সেখানে 

ঘাঁদ পর্য্যন্ত ও যে জন্মিতে পারে ন| তাঁহার কারণ কি? 



পঞ্চদশ অধ্যায় 

কাণের কাধ্য। 

কাণ্ডের কাঁ্ধ্য তিন প্রকার | 

(১) ইছা অন্যান্য পোষণ যন্ত্র (অর্থাৎ যে সকল 

ধন্ত্রের কার্ধ্য দ্বার] উদ্ভিদের পৌঁধণ হয়, যথ। পত্র ইত্যাদি) 
এবং জননেক্জিয় (অর্থাৎ যে সকল ইন্জরিয়ের কার্ধ্য দ্বারা 

তজ্জাঁতীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়) ধাঁরণ করে| 

(২) ইহা দ্বারা আঁম বা অপর উদ্ভিদ রস উর্দ্ধে শীত 
এবং প্রস্ততীক্কত মেই রস অধোভাঁগে চালিত হয়| এই 
রম মূল দ্বারা.মৃত্তিকা হইতে আউট হইয়! থাঁকে। 
ইহার বিষয় ইতি পূর্ষেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

(৩) ইহার মধ্যে প্রস্তৃতীকৃত উদ্ভিদ, রম হইতে 
পৃথগভূত পদার্থ বিশেষ ( যথা! নির্যাস অর্থাৎ আঠ! 
ইত্যাদি ) নিহিত থাঁকে। 

পত্র প্রভৃতি উদ্ভিদের অন্যান্য ইন্িয়ের উচ্চে 

 এন্মলে « অন্যান্য" শব্ধটী প্রয়োগ করিবার ভাঁৎপর্থ্য এই যে 
কাণ্ড হ্যয়ংই এক পোষণ যঙ্জ| 
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অবস্থান যেখানে অতি আবশ্যক সেখানে ইচ্ছার প্রধান 
অথবা একমাত্র সাঁধন কাণ্ডের মৃত্তিকা হইতে কিয় 
পরিমাণে উন্নত হওয়ার আঁবশ্যকত| অুন্দর রূপ উপলক্ধ 
হইতেছে । কাণ্ডের দৈর্ধ্যের বিলক্ষণ ইতর বিশেষ দেখিতে 

পাঁওয়। যাঁয়। অর্দ হস্ত হইতে অশীতি হস্ত পর্য্যন্ত ইহার 
দৈর্ধ্য পরিমাণ হইতে পাঁরে | এবং দৈর্ঘ্যানুক্ূপ কখন কখন 
কাঁও বিলক্ষণ স্থূল ও হইব থাঁকে। 

শৈশবাঁবস্থায় উদ্ভিদের মজজ| অর্থ মাইজের মধ্যে 

এক প্রকার গঁদময় পদার্থ এবং অন্যান্য সামগ্রী দ্রবাঁব- 
স্থায় অবস্থিতি করে | উক্ত সামগ্রী দ্বারা উদ্ভিদ. শিশুর 

অপরাপর অংশ সমূহের পৌঁষণ কার্ধ্য নির্বাহ্িত হুয়। 
কিয়ৎ কাঁল পরে এই পদার্থের অসদ্ ভাব দেখিতে পাঁওয়! 
যাঁয়। পরিশেষে মভ্জাক্ছিত বিবরাঁণু সমূহ উদ্ভিদের ভাবী 
ব্যবহারের নিমিত্ত তৎপৌযগোঁপযোগী সামগ্রী কর্তৃক 

পুনর্ধার পরিপুরিত হয়। 
উদভিদ্ মজজাঁর অব্যবহিত বহির্ভাগে এক স্তর র অর্থাৎ 

এক পু বক্রকাঁর শির! আছে | এই শিরা স্তর মজ্জাকে 
রেইন করিয়া অবস্থিতি করে| এই নিমিত্ব ইহাকে মজ্জাঁ- 
কোঁষ কছে। মজজা কোঁষ স্থিত শিরা সমৃছ সচরাঁচর বায়ু 

পরিপুরিত থাকে) কিন্ত কখন কখন তম্বধ্যে তরল পদার্থ 

ও দৃ্ট হয়| 4 
কা-..কাঁগুস্থিত কাঁষ্ঠতন্ত নবীনাঁবস্থায় অপ 

উদ্ভিদ. রম মূল হইতে পত্র সমূছে চাঁলিত করে| গত্রদধারা 
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এই রস প্রস্তুতীক্কত অর্থাৎ উদ্ভিদের পৌঁধণোঁপযোগী 
কৃত হয়| কালক্রমে এই কাঁ্ঠতন্ত স্থিত বিবরাঁণুসমূহ কঠিন 
তম পদার্থ কর্তৃক পরিপুরিত হইয়া! যাঁয়| সুতরাং তাহার 
মধ্য দিয়! তরল পদার্থ আর গমনাগমন করিতে পারে 
না| এবং এই কাঁরণ বশতই কাঁষ্ঠতন্ত তদীয় পূর্বতন 

কা্ধ্য নির্বাহে (অর্থাৎ মূল হইতে পত্র মমূহে অপ উদ্- 
ভিদ্ রম চালিত করণে) অক্ষম হুইয়! পড়ে) কিন্তকাষঠ 
তন্ত এই রূপ অকর্মণ্য হইবার পূর্বেই ইহাঁর অব্যবহিত 
বহির্ভাগ্রে হৃতন কাঁষ্ঠতন্তর সংস্থান হর | এই নবীনতর 
কাষ্ঠতন্ত দ্বার! পূর্বোক্ত কার্য নির্বাহিত হইতে থাঁকে। 
এব্্রকাঁর প্রণালীতে কাণ্ডে নুতন কাঁষ্ঠের সংস্থান এবং 
পুরাতন কাঁ্ঠ দৃীভূত হইয়1 থাকে । নবীন কাঁষ্ঠকে কোমল 
এবং পুরাঁতন কাঁঠকে দৃঢ় কাষ্ঠ কা! যাঁয়। কোঁমল এবং 
দৃঢ় এই ভ্ুই একার কা্ঠ কাঁগমধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত 
থাঁকে। করধত-কর্তিত আতর, কাঁঠাল প্রভৃতি উদ্ভিদের 

স্থুলকাঁও পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে সমুদাঁয় উপলব্ধ হইবে | 
এতিবর্ষে কাঁগমধ্যে একত্তর করিয়া দৃঢ় কান্ঠের সংস্থান 
ছয়.| এই নিমিত্ত গ্রাচীন কাগুস্ছিত দৃঢ় কাঁচত্তর, সংখ্যা 
ধরিয়৷ বৃক্ষের বয়স ঠিক্ করা যাইতে. পারে) সর্ঝ বহিঃ 

স্থিত দৃঢ় কাষ্ঠন্তরের অব্যবহিত বহির্ভাগে কোঁমল-কাঁ্ঠ 
অবস্থিতি করে| এই শেষোক্ত স্তরের অভ্ন্তর দিয়া 
অপর উদ্ভিদ রস উর্ে চালিত হয়। এই নিমিত ইহাকে 
বৃক্গরসী বক্ষ-রস-বহু) কাঠিও বল গির| থাকে । বৃক্ষ- 
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মী কা্ঠ প্রত্ক্ষ বর্ধের শেষে পূর্বোক্ত প্রকারে দৃঢ় কাষ্ঠ 
স্তরে পরিবর্তিত হয়। 

কাঁণ্স্থিত উপরি উক্ত প্রত কাঁচের বহির্ভীগে অর্থাৎ 
ত্বক এবং কৌমলকাঁষ্ঠ এতছুভয়ের মধ্যে অপর প্রকাঁর 
একটীস্তর দেখিতে পাঁওয়] ঘাঁয়! এই শুর, ত্বক, এবং কোমল 
কাঠ উৎ্পাদনক্ষম পদার্থ পরিপুরিত বিবরাণু সমুহ 

বিনির্সিত। ইহাঁর ত্বক, সন্নিহিত অংশ ত্বকে পরিবর্তিত 

এবং কোঁমল কাঁ্ঠ--নমীপবত্তর্ণ অহশ কোমল কাঁষ্ঠে পরিণত 

হয়] এই নিমিত্ত ইহাঁকে পরিবর্তীস্তর কহা যায়] মজা 
এবং ত্বক এতদ্ভয়ের পরস্পর সংশ্লেষের কাঁরণীভূভ, 
বিবরাণু বিনির্সিতি অংশকে মজ্জীংশু কহে। মজ্জাংশ্ু 

দ্বারা ত্বক. হইতে প্রস্ততীক্কত উদতিদ রদ কাণ্ডীত্যন্তরে 
চালিত হয়। % 

অনেকেই বোঁধ হয় অবগত আঁছেন যে আমর কাঠাল 

্রন্থুতি উদ ভিদের সার অন্তরে এবং তাল, গুবাক, নারি- 

কেল প্রভৃতি উদ্দতিদের সাঁর বহির্ভাগে অবস্থিত | এই নিমিত্ত 
প্রথমোক্ত উদ তিদ্কে অন্তঃসার এবং শেষোক্ত উদ. 

ভিদকে বহিঃসাঁর কহা যাঁয়। অন্তঃসার কাণ্ডের দৃঢ় কাঁ্ঠ 
স্তরের বহির্ভীগে কোমল কাঁষ্টের সংস্থান হুয়। সুতরাং 

*মাইজ হইতে কাণ্ডের অংশ পরম্পর] গণিয়া আসিলে ক্রমা- 
স্বয়ে নিম্নলিখিত গুলি লক্ষিত হইবে। যথা মজ্জা। দৃঢ় কা$ ( এক 
ব! অধিক স্তর উদ ভিদের বয়ংক্রমান্ছসারে )) কোমল কাঠ) পরি- 
বততীত্বর। এবং ত্বক্ | কা$ এবং ত্বক্ পরিবস্তীত্তর হইতে দুষ্ট হয় | 

8৪ 
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এতাঁদৃশ কাঁগড যত প্রীচীন হয় ইহার আভ্যন্তরিক সর 
অর্থাৎ দৃঢ় কাঁষ্ঠ ততই বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে | বহিঃসার 
কাণ্ডে তদূবিপরীত দৃঢ় কাঁষ্ঠ স্তরের অন্তর্গাগে কৌঁমল 
কাঁষ্ঠ সংস্থিত হয় | সুতরাং এবশ্প্রকার কাঁগ্ডের বহির্ভীগেই 

সার বা দৃঢ় কাঁষ্ঠ অবস্থিতি করে। স্থুলতঃ অন্তঃসার 
কাণ্ডের মজ্জ! হইতে ত্বগভিমুখে, সার; এবং বহিঃসাঁর 

কাঁণ্ডের ত্বক হুইতে মজ্জাঁতিমুখে, সাঁর। একের বহির্ভাগ 
অসার; অপরের অন্তর্ভাগ অসার | 

ত্বক. আঁত্যন্তরিফ ইন্দ্রিয় সমূহকে শীত বাঁতি 
গ্রভৃতি হইতে রক্ষা! কর] ত্বকের প্রধান কার্য | কিন্ত 
ঘে পর্যন্ত ইহা! নবীন অর্থাৎ হরিদ্রবর্ণ খাঁকে উদ ভিন, 
রম সমূহের উপর পত্র প্রতাতির কার্য্েরমত ইহার কার্ধ্যও 
তাবৎ ঠিক সেইরূপ লক্ষিত হুয়। অর্থাৎ পত্র দ্বার! উদ্দ- 
(ভিদ. রদ যেমন প্রস্ততীষ্কত হয় নবীন ত্বকের কার্য দ্বারাও 
উক্ত রদ মেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে। পত্র হইতে 
গ্স্তভীকত উদ্ভিদ. রস ত্বকের অতান্তর দিয়! চালিত 
হয়। এতস্িন্ন ত্বগত্যন্তারে উপক্ষার € ওষধীয় পদার্থ ) 
উপসার্জ (ধুনাবও পদার্থ), গঁদ ময় পদার্থ প্রভাতি মন্ুষ্যে 
ব্যবহারোপযোণী বনতর অভ্যাঁবশ্যক সামগ্রী নিহিত 

থাকে | এই নিমিতই ওষধার্থ ত্বকের ব্যবহার লক্ষিত হয়। 

ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পরিবততীস্তিরের 
বহ্ির্ভাগশ্থিত অংশকে জামন্যতঃ ত্বক. কছে। উদ্রভিদ 

বেতার এই ত্বকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করির খাকেন। যথা 



কাণ্ডের কাষ্য। ১৫৯ 

অন্তর্জলুক ; মপ্যবল্ক; উপবল্ক; এবং উপত্বক.| পরি- 
বর্তীস্তরের অব্যবহিত বহির্ভাগে আত্যন্তরিক কাঁঠন্তটৈক 
অনুরূপ অংশকে অন্তর্ব্বঙ্ক কহে। পূর্বকাঁলে ইহাঁর উপর 
লেখন কার্য নির্বাছিত হইত। কোফ্টা, শণ প্রভৃতি অন্ত- 
র্বল্ক হইতেই প্রস্তুত হয়| ইহার পরিবর্তাস্তর সন্নিহিত 
পৃষ্ঠা মন্থণ এবং অপর পৃষ্ঠা বন্ধুর। এই বন্ধুর পৃষ্ঠা দ্বারা 
ইহা মধ্যবল্ক সংলগ্ন থাঁকে। মধ্যবল্কস্থিত বিবরাঁণু সমূহ 
পত্রহরিৎ (অর্থাৎ যে রং থাঁক।তে পত্রহরিদ্ববর্ণ হইয়।ছে ) 

কতৃক পরিপুরিত দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। মাইজ হইতে 
আরব হইর1 মধাবল্কে মজ্জাঁংশুর শেষ ছয় অর্থাৎ ইহার 

বহির্ভাগে মজ্জাংশু দৃষ্ট হয় না| কাষ্ঠ-স্তরের মত অন্তর্বল্ক: 
ও ছ্দ্র-বিশিধট অর্থাৎ জালবৎ হইয়া থাকে। এই 
সকল ছিদ্র-মধ্য দিয়। মজ্জাংশ মাইজ হইতে বহির্ভাগ্ে 
গমন করে|] অমধ্যবল্ষের বহির্ভাঁথে উপবল্ক অবস্থিতি 

, করে| উপবল্কদ্থিত বিবরাঁধু সমূহ বাঁয়ু পরিপুরিত | 

ইহাঁর স্থুলত। এক উদ্ভিদে একরূপ নহে! কখন কখন, 

ইহা এত স্থল হয় যে ইহা হইতে বোতল, নিলি প্রত্ৃতির 
মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত কাঁক প্রস্তুত হইয়! থাঁকে। যথা, 
কর্ক ওক নাঁমক উদ্ভিদের উপবল্ক। অনেক উদ্ভিদের 
উপবল্ক সাঁময়িকরূপে অর্থাৎ নিরূপিভ সময়ে পড়িয়! 

যায়| কোন কোন, উদ্দভিদে আবার অন্তর্ধল্ফও ইহার 

সহিত বিট্যুত হয়| 



গরধাশ অধ্যায়েরপ্রশ্। 

১ | কাণ্ডের কার্য কয় প্রকার? কিকি? 

২। কাণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাঁণের একটা! স্থ,ল নির্দেশ কর | 
৩। উদ্রভিদ-শিশুর পোঁষণ কাঁ্ধ্য কি রূপে নির্বাঁ- 

হিত হয়? 
৪ মজ্জা! কোষ কাঁরে বলে? 

৫ | কাগুস্থিত নবীন কাঁষ্ঠ তন্তর কায কি? 
৬। কালক্রমে উক্ত কাঁ্ঠতন্ত স্বকার্ধ্য নির্ধাহে অক্ষদ 

হুইয় গড়ে কেন? 
৭1 উক্তক্কাষ্ঠতন্ত অকর্মণ্য হইলে তত্কার্যয কিরপে 

নির্বাছিত হয়? 

৮| কাঁুস্থিত দৃঢ় এবং কোমল কাঁঠ স্তরের নির্ধ- 
চন কর| 

৯। কাঁ-স্থিত কাষ্ঠন্তবের সংখ্যাঁনুসাঁরে উদ-ভিদের 
কি প্রকারে রয়ম স্থির কর! যাইতে পারে? 

১০| বৃক্ষরমী কাঁষ্ঠ কারে বলে? এরূপ নাঁম দেওয়ার 
তাৎপর্য কি? 



কাণ্ডের কার্য | ১৬১ 

১১ কাণ্ডের কোন্ অংশকে পরিবত্তীস্তর কহে? এরূপ 
নাম দেওয়ার কারণ কি? | 

১২। মজ্জাংশু কাঁরে বলে? ইহার কার্ধা কি? 
১৩ | বহিঃসাঁর এবং অন্তঃসাঁর কাণ্ডের ইতর বিশেষ 

কি? প্রত্যেকের উদাহরণ দেও | 
১৪| ত্বকের উদ্দেশ্য কি? 

১। উদ্ভিদ রমের উপর নবীন ত্বকের কার্ধ্য কীদৃশ ? 
১৪ | ওষধার্থ তক ব্যবহৃত হয় কেন? 

১৭1 ত্বক করভাঁগে বিভক্ত হইতে পারে? প্রত্যেকের 

নাম কর। 

১৮| ত্বকের কোঁন্ তাগ সচরাচর আমাদের বেশী 

প্রয়োজনে আইসে? 
১৯। কোটা) উদূভিদের কোন, অংশ হইতে প্রস্তুত 

হয়? ূ | 

২০ | উপবল্কস্থিত বিবরাঠু সমূছের মধ্যে সচরাচর 

দুষ্ট হয়? 

২১| অন্তর্জল্ক পুব্বকালে কি প্রণাঁলীতে ব্যবহৃত 
হইত? . 

২২ | মধ্যবলৃকস্থিত বিবরাঁণু সমূছে কি অবস্থিতি করে ? 

২৩। বোতুল, মিস প্রভৃতির মুখের কাঁকবান্তাবিক কি? 

২৪ | মাইজ হুইতে তৃক্ পর্য্যন্ত ক্রমান্ধয়ে কাঁ€স্থিত 

ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম কর | 
১০০ 



যল্সদশ অধ্যায়। 
গনি 

পত্রের কার্য্য। 

পত্রের কার্য চারি প্রকাঁর | 

(5) আঁবশ্যক তরল পদার্থের পরিশোষণ | 
(২) অতিরিক্ত তরল পদার্থের বাঁপ্পাকারে বহিষ্করণ | 
(৩),বাম্প পরিশোষণ এবং বহিষ্ককরণ | 
(৪)উদ্ঘভিদরস প্রস্ততীকরণ এবং উক্ত রস হইতে 

পদার্থ বিশেষের ( যথ। আঠা, ধুনাঁৰ গদার্থ ইত্যাদির ) 
উত্পপাঁদন। 

১. তরল পদার্ধের পরিশোঁধণ পত্র--উপত্বকের 
স্থ.'লতা এবং ছিদ্র অংখ্যান্তসারে উহার ( উপতৃষের ) 
গরিশোঁষণ শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে | পত্রের অধঃ 
পৃষ্ঠার ত্বক এবং উপত্বক্ক উভয়ই অত্যন্ত অস্থ,ল অর্থাৎ 

গতল! এবং উভয়ের ছিদ্র সংখ্যগ অধিক এই নিথিত্ত 

এই পৃষ্ঠা দ্বারাই গরিশে।ষণ কার্ধ্য অপেক্ষাক্কত সহজে 

নির্ধাহিত হয়। গত্রোপরিস্থিত বিবরাগুসমূছে বাঁমিক 

(বস! সন্বন্ধীয় ) কিছ! সার্জরমিক (সর্জরস অর্থাৎ ধুন! 
সম্বন্ধীয় ) পদার্থ থাকিলে পরিশোষণ কার্য্ের ব্যাঘাত 



পত্রের কার্ধ্য | ১৬৩ 

জন্মে| এবং এই ছুই প্রকার পদার্থ প্রাচীন উপত্বকে 
প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহ! অপেক্ষা 
নবীন ত্বক সমধিক শোষণ শক্তি সম্পন্ন) এই সকল 

পদার্থ কোন কারণে অপনীত হইলে পরিশোষণ শক্তি 
পুনরায় তেজস্বিনী হয়| 

২, তরল পদার্থের বার্পাঁকাঁরে বহিষ্করণ-_-উদ ভিন্দ- 

রম অমৃহকে গাঁঢ়ব। ঘন করাই এই কারের প্রধান 

উদ্দেশ্য। পরিশোধষণ কা্ধ্য যে নিয়মে জম্পাদিত হুইয়। 
থাঁকে ইহ1ও সেই নিয়গানুদাঁরে নিষ্পন্ন হয়। পত্রের যে 
যে স্থলে ছিদ্রমংখ্যা বেশী এবং যেখাঁনে উপত্বক. অস্থ্,ল 

বাঁ পাতিল! ও সার্জরদিক পদার্থের অসদ্ ভাঁৰ সেই সেই 

স্থান দিয়! উক্তকার্ধ্য নিষ্পাদিত হয়| যথ! পত্র-পঞ্তীর 

স্থলে ।*বাঁয়ুর অবস্থাননুসরে এই কাঁ্ধ্যের তারতম্য ঘটিয়! 
থাঁকে | অর্থাৎ বাঁয়ু নীরস হইলে এই ক্রিয়া অধিক পরি- 

মণে নির্বাহিত এবং বাুর অবস্থ| তাদবিপরীত থাকিলে 
উহ! শিথিল হুয়। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় 

যে কতকগুলি সরম উদভিদ্ব অত্যন্ত শু স্থানে উত্পন্ন 

হইয়া সচ্ছন্দ থাকে | ইহার করণ এই যে সে সকল উদ. 

ভিদের পত্র-উপত্বক্ অত্যন্ত স্থল এবং ছিদ্র সংখ্যাও 

বিলক্ষণ কম | সুতরাং উহার! মৃত্তিকা হইতে যে তরল 
পদার্থ গ্রহণ করিয়! থাকে বাঁম্পাকারে তাহ! পত্র দ্বারা 

বহির্গত হয় ন1!| এতন্নিবন্ধন আক্কউ রম পরিমাঁণেরও 

খর্বতা ছয় না| এই কার্ধ্য নির্কাছে আলোকই প্রধান 



১৬৪ উদ্ভিদ্বিচাঁর | 

সাঁধন | যত উজ্জ্বল আঁলোঁকে উদ্ভিদ্ ন্যস্ত হইবে তত 
উক্ত কা্ধ্য সমধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে থাঁকিবে | 

অদ্পাঁলোৌকে বা অন্ধকারে স্থিত উদ্ভিদের তন্ত মমূহে 

অযথোচিত পরিমাণে তরল পদার্থের পুপ্ভীকরণ নিবন্ধন 
উদ তিদ. উদরী-রোঁগ গ্রস্তের মত হইয়া! পড়ে। যে হেতু 
মূল দ্বার! মৃত্তিকারস পরিশোষণ কার্যা নির্বাহিত হইতে 

থাঁকে অথচ পত্র তরল-পদার্থ-বহিষ্ককরণ কর্ম-নি্পন্ধে 

পরাঁউ্মুখ দৃষ্ট হয় | আলোকের পরিমাঁনীনুসাঁরে পত্রোপ- 

ভবকের স্থ,লতাঁর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে | অর্থ।হ 
আঁলোঁক বেশী হইলে উপত্বক্ স্থ,ল, এবং কম হইলে উহ 

অপেক্ষাকৃত অস্থ,ল বা পাতলা হয়। এইরূপ প্রান্তিক 
ব্যবস্থা প্রযুক্ত রদ-গরিশোষণ এবং বহিষ্করণ কার্য্ের 

সামগ্রদ্য পরি রক্ষিত হয়। কোঁন স্থানে উদভিজিমংখ্যা 
অতিরিক্ত হইলে পত্র দ্বারা বাঁম্পাকারে বহিষ্কৃত তরল 
পদার্থের আঁতিশধ্য হেতু তত্রস্থ বাঁসু সর্বদাই সরস বা 
আর থাঁকে | দেখ গিয়াছে নিবিড় বনাকীর্ণ স্থান পরি- 
ফৃত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমির বন্ধানত্ব বাঁ অনুর্বরতা 
জন্মির! যায়| 

৩. বাষ্প পরিশোষণ এবং বহিফরণ কিন্বা ওদৃভিদিক 

নিগ্বান প্রশ্বাস প্রধানতঃ পত্র দ্বার। নির্ধাছিত হয়। এই 

ক্রিয়াঁয় ত্রিবিধ বারুর সত্ব! উপলব্ধ হয়| যথা! অঙ্লজাঁন 
বায়ু; অঙ্গারাল বায়ু; এবং যবক্ষারজান্বাঁযু| পত্র এবং 

উদ্ভিদের অন্যান্য হরিদংশ আলোকে নাস্ত হইলে 



পতের কাঁধ্য | ১৬৫ 

অদ্দারান্ল বাঁযু গ্রহণ করিয়! স্বতন্ত মধ্যে অঙ্গার স্থাপন 

এবং অশ্লজন বাঁয়ু পরিত্যাগ করে। কিন্তু অন্ধকারে ইহার 
ঠিক্ বিপরীত প্রণালী লক্ষিত হয় । অর্থাৎ অঙ্লজানবাঁযু 
পরিগ্রহীত এবং অদ্গাঁরা্ন বায়ু পরিত্যক্ত হুয়। সমুদায় 
উদ্ভিদে এই শক্তি সমাঁন লক্ষিত হয় না| যথা জলীয় 
উদ্ভিদ. অতিরিক্ত পরিমাণে অঙ্জান বায়ু পরিত্যাঁগ 
করিয়। থাঁকে | উক্তরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া স্্যাকিরণে 

সুচক রূপে নির্বাছিত হয়| কৃত্রিম আলোকে তদ্ধেপ 

হয়না। 
বিবেচন! করিয়! দেখিলে লক্ষিত হইবে যে উপরি উক্ত 

ওঁদভিদিক নির্্বাস প্রশ্বীস প্রণালী প্রাণীদিগের নিশ্বাস 
প্রশ্বান প্রণীলীর ঠিক বিপরীত | অর্থ। প্রার্ণীণ অঙ্গজন 

বাঁযু গ্রহণ এবং অক্গাঁরাল্গ বায়ু পরিত্যাগ করে| উদ্ভিদ 
সমূহ তদবিপরীত অঙ্রজাঁন বাঁয়ু পরিত্যাগ এবং অক্জা- 
রাঙ্গ বাঁয়ু গ্রহণ করিয়! থাকে | এতদ্বারা সেই সর্ধ শক্তি- 
মান পরমেশ্বরের অতি অপুর কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁইতেছে। একের পক্ষে অনিষ্ট কর পদার্থ অপ 
রের ইউকর হইতেছে। এরূপ না হইলে প্রাণীদিগের 

জীবিত থাঁকা ভাঁর হইত | তাহার ব্য ম্বশরীর বিনির্গতব 

বিষতুল্য পদার্থ দ্বারাই বিনষ্ট হইত | 
৪. পূর্বোক্ত প্রণালী দ্বারা পত্রাত্যিন্তরে উদতিদরস 

গরিপককাবস্থা প্রাণ্ড এবং উক্তরম হইতে গ'দ নির্যাস 

ময় পদার্থ প্রত্ৃতি প্রস্তৃতীকত হয় | কোঁন কারণে পত্র 



১৬৬ উদ্ভিদ্বিচাঁর | 

বিন্ট বাঁ রোগগ্রস্ত হইলে আম কিন্বা অপ উদভিদ, 
রস যথা নিয়মে পরিবর্তিত হইতে ন। প্রাঁরিয়। তদবস্থই 

থাঁকিয়! যাঁয় | সুতরাং উদ্ভিদের পোষণে কিম্বা কাষ্ঠ 

বা বর্ণ করণ পদার্থ প্রস্তুত করণে অক্ষম। পাত্র যথোঁচিত 
পরিমাণে আলোক না পাইলেও উদ ভিদের এ রূপ অবস্থা 

ঘটে | এই প্রয়োজনীয় পদার্থের ( আলোকের ) বিরহে 
কাষ্ঠতন্ত যথা নিয়মে আবিভ্তি হইতে পাঁরে না সুতরাং 
উদ্ভিদ সরস এবং কোমল হুইয়। পড়ে | এই নিমিত্ত 

আর্ত স্থানে গোল আলু জন্মিলে উহ! শ্বেতসাঁর বিহীন 
এবং জলীয় আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। এবং এই নিমিত্তই 

নিবিড় উদ্যানের বৃক্ষ অপেক্ষাক্কত অপ্পতেজঃ এবং মন্দ 
কাঁণড হইয়! থাঁকে। 

পত্র-রগ্রীন বা পত্রের বর্ণ করণ 'গিত্রের হরিদ, 

বর্ণ যে পদার্থের উপর নির্ভর করে পণ্ডিতের! তাঁহাকে 
পত্র-হরিতবলিয় থাকেন | এই পদার্থের ফির নিমিত্ত 
আলোঁক আঁবশ্যক | অন্ধকাঁরে রক্ষিত উদ্ভিদ. পণ বর্ণ 
হয়| আলোঁকাভাবে শুক্লীকত উদ্ভিদ কিয়ৎকাঁলের 

জন্য স্ূর্ধযলোঁকে ন্যস্ত করিলে পত্র হরি স্যষ্ট হয় | এবং 

অন্ধকারে পুনর্ধার নীত হইলে উক্ত পদার্থ অন্তর্থিত 
হইয়া যাঁয় | শরৎ কাঁলীন ওঁদ্ ভিদ্িক বর্ণ পরিবর্তন কোন 

কোঁন পণ্ডিতের মতে পত্র-ছরিতের উপর অঙ্লজান বায়ুর 

কোঁন বিশেষ ক্রিয়া! নিবন্ধন ঘটিয়! থাঁকে। আবার কেছ 

কেছ বলেন বাঁয়ব্য কোন নির্দিষ অঙ্গ পদার্থ ছার। ই্ছা 



পত্রের কাঁ্য | ১৬৭ 

নিষ্পাদিত হয়। পত্রের চিত্র-বিচিত্রতা কোন কোন 

স্থানে পত্রত্বকের নিন্ন্থিত ছিদ্র সমূছে বাঁযুর অবস্থান 
নিবন্ধন এবং অপর স্থলে পত্র-হরিৎ-পদার্থে কৌঁনরপ' 
পরিবর্তন প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়। 

পত্র-পতন নিরপিত সময়ে পত্র সমৃষ্থ দ্য ক্র 

নির্দিষ্ট কার্য সমাধান্তে পতিত এবং তত্তহস্থানে নবীনপত্র 
উদ্গত হয়। কাঁওপার্ে সন্ধি-দ্বারা সংযুক্ত পত্রের পতন 
কালে উ্নার সন্ধিস্থান ছিন্ন হইয়। থাঁকে। কিন্তু এককীজ 

দল উদভিদে উক্তরূপ সন্ধি না থীকাঁয় পত্র সমূহ শুঙ্কতা 

প্রাপ্ত হইয়া খণ্ডশঃ পতিত হয় | অধিকাংশ উদভিদের 

পত্র শরৎকালে গড়িয়া যাঁয় | এবং কতকগুলির পত্র ত€. 

পরে ও অনেক দ্রিন ব্যাঁপিয়া অবস্থির্তি করে। গ্রীত্ম 

প্রধান দেশে শুষ্ককাঁলে পত্রের পতন হইয়| থাঁকে | পত্র 
মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই যে সকল 
পত্র গড়িয়। যাঁ় তাঁহ।দিগকে আঁশুপতন পত্র কহে | শরৎ 

কাঁলে অর্থ1 এঁতিবর্ষে যাঁহাঁদিগের পতন ছয় সে সমুদয় 
পত্রের গতন্নশীল নাম দেওয়] হইয়া! থাকে |, এতদপেক্ষা 
দীর্যকাঁল স্থায়ী পত্রকে স্থাঁয়ী বলা যাঁয়। স্থায়ীপত্র সমন্বিত 

উদ ভিদ_ (অর্থাৎ যাহাদিগের পত্র শীতকালেও পড়িয়া 
যাঁ় না) চির হরিৎ, বলিয়া প্রসিদ্ধ | পত্র পতনের কারণ 
অনুসন্ধান করিয়। পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে নির্যাস 

ময় অথাৎ আঁঠাঁল ব| ঘনীক্কৃত উদ্ভিদরস হইতে ধাতব 
পদীর্ঘ যথাকালে পত্র-স্থিত ছিদ্র লমুহ কদ্ধ করিয়! ফেলে | 



১৬৮ উদ্ভিদ্বিচার 

সুতরাং পত্র স্বকার্ধ্য সাধন অক্ষম হইয়! পড়িগ্ন যায়। 
কেছ কেহ বলেন পত্রের টির সঙ্গে সঙ্গে উহার পতনেরও 

স্ছ়ি হইয়া থাকে । অর্থাৎ যে সন্ধি দ্বার! পত্র কাণ্ড পারে 

যুক্ত থাকে সেই মন্ধিহ্ছল স্থিত স্থক্গম রেখাবৎ, খাত 

ব! গহ্বর ক্রমশঃ গভীর হয়। পত্র-বন্তছিন্ন প্রায় হরর 
অবস্থিতি করে | তৎপরে অতি সামান্য কারণেই (যথা 

বাঁয়ু কতৃক) উহার পতন হয়। কাঁগ এবং পত্রবন্ত এতদ- 
ভয়ের সন্ধি স্থানীয় ছিদ্র সমূহে কালক্রমে শ্বেতসার সমা- 

ছিত হয়| এতননিবদ্ধন পত্র ভঙ্গ প্রবণ হুইয়। থাঁকে। 

অনেক উদ্রতিত্তত্ববিৎ, গণ্ডিতকে শেষোক্ত মতাবলম্বী 
দেখিতে পাওয়া! যায়! 



ষোড়শ অধ্যায়ের গ্র্। 

১। পত্রের কাঁ্ধ্য কয় প্রকার? কিকি? 

২। পরিশোষণ কার্ধয পত্রের কোনু পৃষ্ঠ দ্বার অপেক্ষা 

কৃত সহজে নির্বাহিত হয়? তৎুকারণ নির্দেশ কর | 

৩। কিকি ঘটন| হইলে উক্ত কা্্যের ব্যাঘাত 
হুইতে 

পারে? 

৪। প্রীচীন অপেক্ষা! পত্রের নবীন উপত্বক্ সমধিক 

শোঁষণ শক্তি সম্পন্ন কেন? 

&। পত্রের কোন. অংশ দ্বারা তরল গদর্থের বাস্পাঁ 

কাঁরে বহিচ্ছরণ কাঁ্ধ্য নির্বাহিত হয়? 

&। বায়ুর অবস্থা ভেদে উত্ত কার্্যের কি রূপ ইতর 

বিশেষ হইয়া] থাকে? « 

৭ কখন কখন যে সরম উদভিদ- অত্যন্ত শুক শানে 

উৎপন্ন হইয়। সচ্ছন্দ থাকিতে দেখ 
ঘাঁয় তীছীর কারণ কি? 

৯,| উক্ত কার্ধ্য নির্বাছের নিমিত্ত আ
লোকের প্ররো- 

জন কি? | 

১। অপ্পাঁলোঁক বা অন্ধকারে স্থিত উদ্
ভিদের অবস্থার 

নির্বাচন এবং তদবস্থা প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ কর | 

১৫ 



5৭5 উদ্ভিদ্বিচার | 

১০ | গত্রোপত্বাকের অবস্থার সঙ্গে আলোকের কিরূপ 

সম্বন্ধ লক্ষিত হয় ? 

১১। রস-পরিশোষণ এবং বহিষ্করণ কাঁধ্যের সাঁমগ্দ্য 

কি প্রকীরে পরিরক্ষিত হুয়? 

১২ কোঁন স্থ্খানে উদ্ভিদ. সংখ্যা অতিরিক্ত হইলে 

তত্রস্থ বাঁয়ুর অবস্থা! কীদৃশ হয়? 

১৩। নিবিড় বনধকীর্ণ স্থান পরিস্ৃত হইলে তত্রত্য 

ভূমি বন্ধ্যত্ব প্রাপ্ত হয় কেন? 

১৪| ও দ্রভিদিক নিশ্বীস প্রশ্থীস ক্রিয়ার সংক্ষেপ 

বিবরণ এবং প্রাণীদিগের তৎক্রিয়ার জঙ্গে উহার 

সম্বন্ধ নির্দেশ কর | এরূপ বন্বন্ধ না থাকিলে প্রাণী- 

দিগের কি অনিষ্ট হইত? 

১৫1 পত্র বিন কিন্বা। রোগগ্রস্ত হইলে উদ্ভিদের 

'কি হানি হইবার সম্ভাবন1? 

১৬। যথোচিত আঁলোকাঁভাঁবে উদ্ভিদের কি রূপ 

অবন্থু। ঘটে? 

১৭। পত্র--হরিৎকাঁরে বলে? আলোকের সহিত উক্ত 

পদার্থের অশ্বন্ধ কি £ 

১৯1 পত্রের চিত্র-বিচিত্রতাঁর কাঁরণ কি? 

১১। পত্র-পতনের কাল এবং কারণ নির্দেশ কর। 

২০। চির-হরিৎ উদ তিদ. কৌনগুলি? তাহাদিগ্ে 

এরূপ নাম গ্েওয়! যায় কেন? 
জেরি 



সপ্তদশ অধ্যায় । 

উদভিদ-রস-প্রবহণ। 

বসন্তের প্রারস্তে শীতকালীন জড়তা বা শিথিলাবস্থ! 

দূর হইলে মূল সগৃহ পুনরায় সমধিক কার্ধ্যক্ষম হইয়! 

উঠে। মূলস্থিত গুদুভিদিক তন্তবতুর (তন্ত-অণু)% কোঁন 

বিশেষ ক্রিয়া! দ্বারা মূলিক (মূলের) শেঁতপার প্রথমতঃ 

রূপান্তরিত শর্করাঁয় তত্পরে প্রকৃত শর্করা য় গরিবর্তিত 

হয়। অর্থাৎ এতন্ নিবন্ধন মৃলীত্যন্তারে অদ্রবণীর শ্বেত" 
সারের পরিবর্তে জ্রবণীয় শর্করার সংস্থান হয়। এবং এই 

শিখিত্তই শূলিক বিবরাু সমূহের মধাস্থিত তরল পদার্থের 
নিবিড়তা (ঘনত্ব) বৃদ্ধি হওয়া মৃত্তিকা-রস উত্ত ঘনতর 
তরল পদার্থের সহিত দিথ্রিত হইবার জন্য উদু'ভিদ- 
তান্তরে প্রবেশ করে (১)। মূলের এবনপ্রকার নবীভূত 

কার্যের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের উপরিস্থিত অগ্গ প্রত্যঙ্গের 
স্পেস সিস্ট ০ এপ ৬৯ ৮ ০০৯া০৭-পনটি 

» এই তত্ত পু দ্বিবিধ | গ্রাণী তত্তণু এবং উদ ভিদিক তত্ত] বিশিষ্ট 
হওয়াতেই শোঁণিত শরীর হইতে বহির্গত ভইয়া বাতাসে ন্যস্ত হইলে 
জমিয়া যায়। দুট়ীভূত শোণিত্ক খণ্ডের কিয়দংশ.ভন্গুবীক্ষ। যন্ত্্বার 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তত্তগুর সন্থা এবং আকার ইত্যাদি উপলব্ধ 
হইবে | কোন কোন পাতার রসওত্রনিমি তত জগিয়। যায় । 



১৭২ উদ্ভিদ্বিচার। 

তেজোরব্দ্ধি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তরল পদখর্থের 

বাঁ্পাকারে বহিষ্করণ কাঁ্ধ্যও (পত্র-দ্বারা) বিলক্ষণ তৎপর 

হইয়া উঠে | সুতরাং অধোভাগ অপেক্ষা উদ্ভিদের 
উপরিভাগ ঘনতর তরল পদার্থ সমন্বিত হয়| এই প্রযুক্ত 

উদভিদ_-রস উর্দধগাঁমী হুইয় থাকে | তঙপরে বমন্ত 

কালে যখন শিরা সমূহ উদ রস পরিপুরিত থাকে উপ- 
কেশিক আঁকর্ষণই (২) তখন উহার ডর্দগতির প্রধান 

কারণ লক্ষিত হয় | এই উপকেশিক আঁকর্ষণ এবং উপকেশ 

( কেশ মদৃশ সক্ষম ) শিরা সমূহ হইতে রসের নিয়ত বাঁস্পী- 
করণ (নূর্্যকিরণ দ্বারা) এই উভয় কার্ধ্য একত্রিত হুইয়! 

উদ্লভিদ. রসের উর্দ-আোঁত রক্ষা করে| উর্দাগ উদভিদ্রসে 

গ্রবানতঃ অন্দাঁরঙ্ন বাঁয়ু এবং অঙ্গজাঁন বায়ু দুষ্ট হয়। 

উর্ধণ আমরস পত্র পর্যন্ত আঁদিয়! তথায় আলোক 
এবং বায়ুর বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা উদ্ভুতিদের পৌঁষণোঁপ- 
যোঁগীকুত হয়| তৎপরে এইরূপে প্রস্ততীক্কৃত রম অধোঁ- 
গমন করিতে আরম্ভ করে। উদ্বতিদের ত্বগভ্যন্তর দিয়া 
শেযোজ্ত রমের অধোঁগতি হইয়। থাকে | এবং মজ্জাংশু 

দ্বার! ত্বক হইতে রম উদ্ভিদের অত্যন্তরে প্রবেশ করে। 

উষ্ণতা, আলোক) এবং আঁদ্রতী এই তিনিই উদ্রতিদ রম 
এবহণের অনুকূল। 



উদ্ভিট-রস-গ্রবহণ | ১৭৩ 

১।গরম্পর মিশ্রণীর ঢুইটী অদম নিবিড় তরল পদার্থ 

( অর্থাৎ একটা ঘন এবং অপরটী পাতলা) যথা বিশুদ্ধ 

ুপ্ধ এবং বিশুদ্ধ জল কিনব! বিশ্ুদ্ধ জল এবং ঘন-লবনগাস্ব, 

বা চিনি-গাঁন| ইত্যাদি; একটা ওদভিদিক কিন্বা প্রাণী 

ঝিল্লী বা অস্থুল চর্মাবহ গদার্থ ব্যবধান দ্বার! পৃধগৃভূত 

থাকিলে, উক্ত ব্যবধান স্থিত অস্প্ ছিদ্র সমূহের মধ্য 

দিয়া পাতলা তরল গদার্থটা ঘনতর তরল পদার্থের 

সহিত মিতিত হয়| অর্থাৎ পাঁতল। দ্রব্াটী অধিক 

গরিমাণে ব্যবধানের মধ্যদিরা গিয়া ঘনতর পদার্থের 

মহিত, এবং ঘন দ্রব্যটী কেবল অত্যষ্প মীত্রায় উহ্বার 

মধ্যদিয়। গ্রমন করিয়। গাঁতল! পদার্থের সহিত মিশ্রিত 

হয়| বাছা-তরল পদার্থের এবম্প্রকারে আত্যন্তরিক অর্থা, 

কোঁন বস্তুর মগ্যস্থিত ঘনতর তরল পদীর্ঘের সহিত মিশ্রণকে 

অন্র্গমণ এবং অপর অর্থাৎ এতদুবিপরীত প্রণালীকে 

বির্গমণ কছ গিরা থাকে। উক্ত অন্তরগমণ ধর্মের অনুবত্তা 

হইয়া মৃত্তিকা রস উদ্ভিদভ্তরে প্রবেশ করে| পরীক্ষা 

দ্বার। শিক্ষক মহাঁশয় অন্র্মণ এবং বহির্গমণ ধর্ম বাঁলক- 

দিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন । ৃ 

২। একটা গীত্রে জল, দুগ্ধ অথবা! অন্য কৌন তরল 

পদার্থ রাখি। সেই তরল পদার্থের ঠিক্মধ্য গুলে যদি 

একটা নল স্থ্রপিত কর! যাঁর তাহা হইলে লক্ষিত হুইবে 

যে গাত্র স্থিত জলন্তস্তের উচ্চত! নল মগ্ধ্যস্থিত জলম্তস্ত 

অপেক্ষা কম। তন্্রপ আর একটা দক নল পূর্বস্থাপিত 



১৭৪ উদ্ভিদ্বিচাঁর | 

নলের মধ্যে বসাইলে শেষোক্তের জলম্তত্ত প্রথম নল 

মধ্য স্তত্ত অপেক্ষা উচ্চ হইবে | এই প্রণাঁলীতে চলিলে 

পরিশেষে কেশবছ সুক্ষ নলাভ্যন্তরিক জলস্তস্ত সর্বাপেক্ষা 

উচ্চ দূ হইবে | জলস্তত্তের এবং্রকার উন্নতির কারণ 
উপকেশিক আকর্ষণ বলিয়া! অভিহিত হুইয়| থাঁকে। উপ- 
কেশিক আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত কাঁচের নল 

বাবার করিবে | নতুব1 তম্বধ্যস্থিত তরল পদার্থ স্তস্ত 
দেখিবার সুবিধা হইবে না| 



সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন । 
০০০০০ 

৬। উদ্ৃতিদ-রস-প্রবস্থণ-কাঁধ্য ক্িরূপে নির্কছিত হয় 

সংক্ষেপে বর্ণন কর | 
২। শেঁতসাঁর কি দ্রবণীয়? 

৩। ওঁদুতিদিক তন্তধু পঁদার্থগী কি? প্রাণী শরীরে 
কি তত্তুণু আঁছে? তাহার কার্য কি? 

৪ উদ্ভিদ রস উর্দগাঁমী হয় কেন? 
৫ বসন্তকালে উদ্ভিদ, রদ উর্দগীমী হুইবাঁর কি 

স্বতন্তব কাঁরণ আঁছে? মে কাঁরণটী কি? 

| উর্গ উদভিদূরসে প্রধানতঃ কিকি বায়ু অব- 
স্থিতি করে? 

| প্রস্ততীষ্টত উদ্ভিদ্রম কোঁন গথ দিয়] অধোঁগমন 

করে? এ রম মজ্জাতে কি প্রকারে নীত হয়? 
৮। বহির্গমণ এবং আন্তর্থমণ ধর্ম কাঁরে বলে? উদাঁ" 

হরণ দিয়! বুঝাইয়া দেও।| এরূপ ধর্ম না] থাকিলে কি 

উদতিদ্-__রস-প্রবহণ-কার্য্য নির্বাহিত হইত? 

১ উপকেশিক আঁকর্ষণ কাঁরে বলে? উদাহরণ দিয়! 

বুধাইয়া দেও| উদভিদ্-রম-প্রবহ্ণ-সন্বন্ধে কোন, সময় 

এই ধর্মের প্রয়োজন হয়? 



অঞ্কাদশ অধ্যায় 
পৌম্পিক আবরণের কার্য্য। 

পুম্পের হরিদংশ সমূহের কা্ধ্য অবিকল পত্র কার্ধ্যনু- 
রূপ | এতদ্ভিন্ন পুষ্পাত্যন্তুরিক কোমল ইন্দ্রিয়গণ তদ্- 
দ্বারা পরিরক্ষিত হয় | ইহারা অঙ্গাঁরাঙ্ল বায়ু গ্রহণ 

এবং অল্লজাঁন বাঁয়ু পরিত্যাগ করে| কিন্তু পুম্পের রগ্সি- 

তাঁংশ তদ.বিপরীত অল্জাঁন বায গ্রহণ এবং অঙ্গারাঞ্ল 

বায় পরিত্যাগ করিয়া! থাকে । এতদ দ্বারা পুষ্পধি-স্থিত 

শ্বেতদার অন্লজাঁন বাঁয়ুর বিশেষ কৌঁন ক্রিয়া নিবন্ধন 
শর্কর'য় পরিবর্তিত হয়| এই চিনি দ্বারা অত্যাবশ্যক 

ইক্জিয় নিচয়ের পৌঁষণকাধর্য নির্ধাছিত হুইয়। থাঁকে এই 
প্রণালী অমম্পূর্ণ পুষ্প অপেক্ষা! সম্পূর্ণ পুপ্পে সুন্দররূগ 
লক্ষিত হয়! 

উষ্ণতা-উদ গমন-্্্্্মন্জীন বাঁয়ুর উক্ত বূগ 
ক্রিয়া নিবন্ধন পুষ্প হইতে উঞ্ণতাঁর উৎপত্তি হইয়। 
থাঁকে | এই উষ্ণতার উদ গমন ক্রিয়া ক্রমিক এবং প্রশস্ত 
নভঃস্ছালে বিকীর্ণ ছয় বলিয়া ইহার সত্বা উপলব্ধ হয় না। 

কিন্তু যে স্থলে ইহা! (উষ্ণতা) আঁবদ্ধ থাঁকে (যথ| কচু 
জাতীয় উদ্ভিদের অনিফলকে ) মেখানে ইহা বিশিষ্ট 
রূপে অনুভব করা যায়| অন্নজাঁন বাঁয়ুর মধ্যে কোন 



পৌঙ্সিক আঁবয়ণের কাহ্য।. ১৭৭ 

উদ্ভিদ স্থণপিত করিলে তাঁহার উষ্ণতোৎ্গাঁদন ক্রিয়ার 
রদ্ধি হয়। 

কতকগুলি উদ্ভিদ. এক বর্ষের মধ্যেই বীজ হইতে 
উৎপন্ন হয়, পুষ্প প্রসব করে এবহ পরিশেষে মরিয়। যাঁয় | 

এবম্বিধ উদ্ভিদ, বর্ধজীবী বলিয়। অভিহিত হয়। অপর 
কতকগুলি উদ্ভিদ. প্রথমবর্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়| দ্বিতীয় 
বর্ষে পুষ্প পরব করে এবহ মরিয়া যাঁয়। ইহাঁদিগকে 
দ্বিবর্জীবী বলে | তৃতীয় প্রকার বনুবর্ষ ব্যাপীয়1 পুষ্প 
প্রসব করিতে থাঁকে | শেযোঁক্ত প্রকার উদ ভিদ্ বনুবর্ষ- 
জীবী বলিয়া! উক্ত হয়। বনমূল, শিয়াল কীঁটা, কাঁটাঁনটে 
প্রভৃতি বর্ষজীবী; কলাগাঁছ দ্বিবর্ষজীবী; এবং গেোঁলধপ, 
বেল, আতা, নোনা উদ্ভিদ বন্বর্ষজীবী উদ ভিদের 
উদাহরণ | কোন কোঁন উদ ভিদ, বহুকাল পরে পুষ্প 
প্রসব করে, এবং ফল পক হওয়ার অব্যবহিত পরেই 

মরিয়! যাঁয়। যথা ধাঁশ। 
ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন খতুতে দেখিতে পাঁওয়] 

যাঁয়। এবং নির্দিউ নিষ্বমানুসারে এ্রম্কুটিত হয়। যে কল 
পুষ্ষটু রজনীতে মুদ্রিত এবং দ্রিবমে বিকমিত ছইয়া থাঁকে 
তাঁহাঁদিগের মধ্যে দিবসে একটা এক অময়ে প্রস্ক,টিত 
হয় ন11 যথা, কতকগুলি প্রতুযুষে। কতকগুলি মধ্যানে 

এবহ কতকগুলি সন্ধ্যার মময় বিকসিত ছয় | গৌঁদরজাতীয় 

পুষ্প পুনঃ পুনঃ মুকুলিত এবং ্স্কটিত হয় বলিয়াই 

প্রপিদ্ধ | কোন কোন উদ.ভিদের পুষ্প দিবসে মুকুলিত 



১৭৮ উদ্ভিদ্বিচাঁর। 

থাকিয়া কেবল রাত্রি কালেই বিকমিত হয়| যথা কুমু- 
দিনী অর্থাৎ নাইল ফুল | কুঁদ, পদ্ম প্রড়তি গ্রত্যুষে ; 
করবী, দশবাঁয় চণ্ডী প্রভৃতি মধ্যাহে ; এবং নিঙে, কৃষ্কলি 
প্রন্নতি পুষ্প সায়াহে বিকমিত 'ছইয়| থাঁকে। পূর্বোক্ত 
রূপে উৎপন্ন উঞ্ণতাই পুষ্পের এতাঁদুশ গতির (অঙ্গ- 
চালনের ) একমাত্র কারণ । 

পু্প-বর্ণ----শ্রশীবর্ত প্রায়ই রন্ভিত হইয়া থাকে। 
কখন কখন কুণ্ড এবং পেধম্পিক পত্র ও রক্কিত দেখিতে 

পাঁওয়! যাঁয়। কোঁন এক উদ্্ভিদতত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়। 

গিয়াছেন যে যাঁবতীয় ওঁদভিদিক রং রক্ত, নীল এবং 
পীত এই বর্ণ ত্রয়ের অন্তর্গত। কৃষি কার্ধ্য নিবন্ধন বর্ণের 

বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটিয়'থাকে। 
পুপ্প গন্ধ---কোঁন প্রকার উদ্ভিদের তল বা 

সর্জরম ( খুনার স্বভাব বিশিষ্ট পদার্থ) সমন্থিত পুষ্প 
গুলিকেই গন্বযুক্ত দেখিতে গাঁওয়! যাঁয়। পুষ্প সূর্য কিরণে 

নাস্ত হইলে এই গন্ধ নিঃহ্ুত হয়| কধন কখন কেবল 
রাঁত্রিকালেই এই গন্ধ বহির্গত হুইয়| থাঁকে। ইহা! গ্রাঁয়ই 
দেখিতে পাঁওয়| যায় যে অত্যন্ত মন্দদৃশ্য পুষ্প অধিক 

সুগন্ধ এবং তদ্বিপরীত অতি সুদর্শন পুষ্পও নির্গন্ধ 
অথব। ছুর্নন্ধ হয় &| | 

পপ সাপ পর ৯ ৯৯ পাপা পাপী সপ পপ পপ বা ট্রাক 

* এই মিয়গটী বিলাঁতী ফুলে ভাল খাটে | | 



অধীদশ অধ্যায়ের প্রশ্ন। 
সস 

১| পুষ্পের হরিদংশের কার্ধ্য কীদৃশ? 
২| পুম্পের রঞ্জিতাঁহশের কাঁ্্য কি প্রকার? 

৩। অত্যাবশ্যক জননেক্দ্িয়ের পৌঁষণ কাঁধ্য কি রূপে 

নির্বাহিত হয়? 

৪| পৌম্পিক উষ্ণতার কারণ কি? 
. & | বর্ধজীবী, দ্বিবর্ধজীবী, এবং বহুবর্ধজীবী উদ ভিদ, 

কারে বলেঃ উদাহরণ দেও | 

&| কোন্, উদভিদ. অনেক কাঁল পরে ফুল ফল প্র 
করে, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই মরিয়। যাঁয়? 

৭| পুষ্প প্রস্ক,টিত হওয়ার কি কোন নির্দিষউ নিয়ম 

কাল আছে? 

৮। কোঁন ফোন পুষ্প যে এক ময়ে মুকুলিত এবং 

অপর সময় প্রন্ফ,টিত হয় তাহীর কারণ কি? 

৯| কতকগুলি পু্পের নাঁম কর যাহার! কেবল সন্ধ্যা 

কালেই প্রন্ফ,টিত ছয়? | 
১০ পুষ্প গন্ধের কারণ কি? 

১১1 আমাঁদিগের দেশীয় কতকগুলি পুষ্পের নামকর 

যাঁহীরা দেখিতে অভিনুন্দর কিন্তু গন্ধ-বিহীন | 
১২1 কতকগুলি মন্দ-দৃশ্য সুগন্ধ পুস্পের নাম কর! 



উনবিংশ অধ্যায় - 

জননেক্রিয়ের কাধ্য। 

সচরাঁচর পুণ্পে উভয় বিধ জননেক্িয়ই অবস্থিতি 
করে। ইতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এবপ্প্রকাঁর পুষ্পকে 
উভলিঙ্গ পুষ্প কহে | তদ্রতিন্ন এক লিঙ্গ পুষ্পও অনেক 

আছে । শেষোক্তের মধ্যে পুংপুষ্প এবং স্ত্রীপুষ্প পরি- 

গণিত হুইয়। থাঁকে | স্ত্রীপুষ্প ফল প্রমব করে দেখিয়| 
সহস। এমন বোঁধ হইতে পারে যে পরাগ বিরছেও ফলোঁৎ, 
পন্ন হইতে পারে | কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে। দুর 
হইতে নীত (বাঁ অথবা ভ্রমর. প্রভৃতি পতঙ্গ ও কীট 
দ্বার) পরাগ দ্বারা নিষেক ক্রি! নিষ্পাদিত হয়। 

চিহ্বোপরি পরাগ জংযোজন ক্রিয়া সম্পন্ন জন্য খু 

( উর্দমুখ ) কিন্বা লগ্বমান (অধোমুখ ) পুষ্প তেদে কেসর 
এবং গর্ভতন্ত এতদুভয়ের পরম্পর দৈর্ঘ্যের ইতর বিশেষ 
হইয়। থাঁকে। অর্থাৎ খজু পুণ্পে গর্ভতন্ত অপেক্ষা! কেসর 

দীর্ঘ হুইয়। থাকে। লক্বমীন বা অধোমুখ পৃষ্পে (যথা 
লঙ্কমরিচ, বার্ভাকু, ফন্টকাঁরী ইত্যাদি -) তরদৃবিপরীত 

অবস্থ। লক্ষিত হয়| কেসর অপেক্ষণ গর্ভতন্ভ দীর্ঘ। কোন 



জননেক্রিয়ের কাঁ্য | ১৮১ 

কৌন উদ্ভিদ পরাঁগকোঁধ এত বেগে বিদারিত হয় যে 

মধ্যস্থিত পরাগরাঁশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ ইয়া! পড়ে । 

উদ্দতিদের নিষেক ক্রিয়া সম্পীদনার্থ পতঙ্গ এক 

প্রধান সাধন। মধুলোভান্ধ কিন্বা পৌম্পিক-সৌন্দর্্য- 

দর্শন-মুখধী গতন্গকুল পুষ্প হইতে পুম্পীন্তর উপবেশন 

করিলে তাঁহাদিগের শরীর*“সংলম্ন পরাগ অনায়াসেই 

চিন্ধু সংযুক্ত হইয়। থাকে । পরাঁগকৌণিকাঁর অন্ীময়িক 
বিদারণ না হয় এই নিমিত্ত উহাকে জলসংশ্রু হইতে 

রক্ষা! কর! উচিভ। এতদু্দেশে ৰা্টির সময় পুষ্প ব্যতি- 

্রান্ত কিম্বা মুদ্রিত হইয়! থাঁকে | এবং এই প্রযুক্তই 

জলীয় উদ্দূভিদের পুষ্প জলের উপরি ভাঁথে অবস্থিতি 

করে। বুদিন-রক্ষিত পরাগ ভিম্বনিষেকে অক্ষম হইয়! 

পড়ে। কিন্তু পুষ্প বিশেষে এ নিয়মের ইতর বিশেষ 

দেখিতে পীওয়। যাঁয় | যথা তাঁমাঁক প্রভৃতি কোন কোন 

উদ্দতিদে ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ইহা অবর্মণ্য হইয়! যাঁয়| 
আবাঁর খর্জর প্রভৃতি অনেক উদ্ঘভিদে ১৮ বর্ধ পরেও 
ইহ! অকর্মৃণ্য হয় ন1| 

দেবদাঁক জাতীয় কোঁন কৌন: উদ্নভিদে অতি প্রচুর 
পরিমাণে পরাণ উত্পন্ন হয়। এই পরাগ রাঁশি পীত- 

বর্ণ। এই প্রযুক্ত উক্ত উদ্ভিদের অগ্রতাঁগ অবলোকন 

করিলে বোধ হয় যেন এক পশলা গন্ধক বটি হইয়া গিয়াছে । 

উভলিঙ্গাঁবাঁদ এবং একলিঙ্গাবাম উদ্রভিদের পুণ্পের 

গরাঁগ রাঁশির এববিখ প্রাচুর্য দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 
১৬ 



১৮২ উদ্ভিদবিচার। 

একটা পু্পকে সম্পূর্ণরূপে নিষেক করিতে হুইলে তরিমিত্ত 
যে পরিমাণ পরাগ আবশ্যক ডিম্বকোঁষ স্থিত ডিঘ্বাগুর 
সংখ্যানুদারে তাহার তারতম্য হইয়া থাকে। চিহ্ুসংলগ্ন 

পরাগ রাণির সমুদায়েই কিছু ভিন্বাধু সংস্পৃ্ট হয় না 

প্রায়ই দেধিতে পাঁওয়া। যাঁয় যে একটা পরাঁগীকৌধ- 
উত্পন্ন পরাগ দ্বারা, ডিম্বকোষস্থিত সমুদায় ডিত্বাধুর 

নিষেক ক্রিয়। নিষ্পাঁদিত হয়। অতএব প্রচুর পরিমাণে 

এবং অবার্থরূপে পরাগ চিহসংলম্ন হইতে পারে এই 

উদ্দেশেই একটী পুষ্পকে একাধিক পুংকেদর সমন্বিত 

দূষ্ট ছয়। 



উনবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

১1 স্ত্রীপুক্প পরাগ বিরছে কি ফলোৎপাঁদন করিতে 

পারে? 

২| পুংপুষ্প দুরে থাকিলে কি প্রকাঁরে স্ত্রী পুষ্পের 
লিষেক ক্রিয়া! নিপ্পাদিত হয়? 

৩। খঙ্জু এবং লক্বমাঁন পুষ্পতেদে যে গর্ভতন্ত এবং 

কেসরের টদৈর্ধ্যর ইতর বিশেষ দুষ্ট হয় তাঁহার কাঁরণ কি? 

৪ | পুষ্প-নিষেক সন্বন্ধে পতদ্দ জাঁতির কি রূপ 
আবশ্যকত! লক্ষিত ছয় ? 

&| রুটির সময় পুষ্প যে ব্যতিক্রীন্ত বা মুদ্রিত হয় 

তাছার কারণ কি? 

&| উদ্ভিদ তেদে কি রক্ষিত পরাগ নিষেক ক্ষমতার 
স্থারিত্বের ইতর বিশেষ হইয়। থাকে? যদ্দি থাকে ত 
উদাহরগ দাঁও। 
৭ | যেখানে একটা পরাগ কৌ উৎপন্ন পরাগ" দ্বার! 

ডিত্বকোষ স্থিত জমুদায় ডিম্বাধুর নিষেক ক্রিয়। নিষ্পীদিত 
হইতে পাঁরে সে স্থলে পুষ্প অনেক-পুংকেমরক হুইবাঁর 
ভাঁঞ্পধ্য কি? 



বিংশ অধ্যায়। 

কল তত । 

নিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে গর্ভকেমর মধ্যে 
কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষিত হয়| গর্ভকেসরকে ফলে পরি- 
গত করাই এই সকল পরিবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য | 

অঙ্কুর (ফল )-বহির্গত-করণ-সক্ষম বীজ-বিহীন ফলকে 
সম্পন্ন বল! যাঁইতে পাঁরে না | যে সকল ফল উত্রুষ্ট আঁহা- 
রীয় সামগ্রী বলিয়। প্রনিদ্ধ তন্মধ্যে অনেক গুলিকে 
অবীজ দেখিতে পাঁওয়! যায় । যথা (কখন কখন) কমলা- 
লেবু; আঙ্গুর এবং আঁনাঁরম| এব্প্রাকার অবীজ ফল 

পীয়ই পুরাতন উদ্ভিদে দেখিতে পাঁওরা যায়| সম্পন্ন 
ফলোঁৎপাঁদন করাই উদ্ভিদ. জীবনের চরম উদ্দেশ্য। 

এবং বহুসংখ্যক উদ্ভিদ. ফল প্রসব করণ নিবন্ধন 
যেন ক্রীন্ত হুইয়াই তাঁহাঁর অব্যবহিত পরে মরিয়! যাঁয়। 

অপর উদ্ভিদ্গূলি বহুকাল ব্যাপিয়া বর্ষে বর্ষে ফল 

প্রসব করিতে থাঁকে। যে সকল উদ্রভিদ কেবল একব'র 

মাত্র ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায় তাহাদিগকে সকৃত 

ফলক এবং যাহার! অনেকবার 'ফল প্রসব করে তাহা 

দিগকে অসক্ৃত ফলক কা যাঁয়। রোপিত উদ্ভিদের 

ফল-সংখ্যার বৃদ্ধি বা তদীয় অবস্থার উন্নাতির নিমিত্ত 

বনুবিধ কৌশল অবলঘ্বিত হইয়! থাঁকে। এই সকল 



ফল তত । ১৮৫ 

কৌশলের মধো উদ্ভিদ. মূলে সার ( অর্থাৎ মৃত্তিক! 
তেজজনক দ্রব্য) দেওন ; শাখ। প্রশাখাদির কর্তন ; ফল'- 
তিশয্যের হ্যুন করণ ইত্যাদি প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়! 

থাঁকে। নবীনা বসায় অর্থাৎ যতদিন হরিদ্বর্ণ থাকে বায়ুর 
উপর ফলের কার্ধ্য অবিকল পত্র কার্য্যানুরূপ । অর্থাৎ 
অঙ্গারান্ন বাঁয়ু গ্রহণ এবং অল্লজান বাঁয়ু পরিত্যাগ করে। 

সচরাঁচর ফল পর্ক হইলে তাহার বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়। 
থাকে। কখুন কখন তৎ সঙ্গে সঙ্গে কোঁমল তক অস্থি- 
প্রায় কঠিন হয়! এই সকল পরিবর্ভন সহকাঁরে অপর 
কতকগুলির পরিবর্তন লক্ষিত হয় | শেধোঁক্ত পরিবর্তন 
গুলি; মনুষ্য জাঁতির অবঙগাই ইউপ্রদ| যে হেতু ত্র 
্বার। আদে| দ্যাঁদ বিহীন ফল প্রথমডঃ তর্থধ্যে জঙ্বী- 
রান (অ্বীর ফল মধ্যস্থিত অঙ্গ) কিনব শৈরাল্ের শিব 
অর্থাৎ আগল কলমধ্যস্থিত অল্প ) আবির্ভাৰ মিবন্ধন আল্স- 
রম বিশিষ্ট হয়। পরিশেষে তত অঙ্গ গদদার্থ শর্করা 
পরিবর্তিত হইলে ফল মি রস সমস্বিভ ছয়। ফলাভ্যনত- 
রিক অঙগরন কোন দির্দিউ ক্ষার দ্বারা! ও দুরীভুত হইয়া 
থাঁকে। ফল বিশেষে আম্বাদনের ইতর বিশেষ হইয়া! 

থাকে | তিম্ন ভিন্ন ফলে. ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আবি- 
রাঁবই এপ ইতর বিশ্বেষের একদাত্র কারণ | এক উদ 

দ্থিদের ফল এক সময়ে গুরিগক হয় ন1। এতদভিন্ কতক" 

গুলি ফল, দীর্ঘকালে, গারিপন্ক এবং অপরগুলি অভি অপ্প 
সময়ের মধ্যে পরবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
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১। লম্পন্ন ফল কাছীরে বলে? 

২1 ওঁদরভিদ্ জীবনের উদ্দেশ্য কি? 
৩। জব্ুৃত-ফলক এবং অযক্ত-ফলক উদভিদ কাহারে 

বলে? প্রত্যেকের উদাহরণ দাও। 
৪1 ফল মংখ্যা ব্্ধি কিন্বা তদীয় অবস্থার উন্নতির 

নিমিত্ত কিকি কৌশল অবলম্থিত হইয়া থাকে? 
৫ । অতিরিক্ত ফল ভাঁরাবনত উদ্ভিদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ 

এবং ফলের অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত কি কর্তব্য? 
৬) হুরিঘর্ণ নবীন ফল এবং পত্র এতদুভয়ের কারোর 

ইতর বিশেষ কি? 
৭। স্বাদবিহীন কল কি প্রণাঁলীতে এবং কিরূপে 

সুন্বাছ ফলে পরিবর্তিত হয়? 

:৮। ফল অ্গরদ বিশিউ হয় কেন? 
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নিষেক ক্রিয়ার পর ভিম্বাগুর অভ্যন্তরে উদ্ভিদ, 

রণ স্থট হইলে উহা ( ডিস্বামু) বীজে পরিবর্তিত হয়। 
অনেক চ্ছলে ভিম্বাণুর এবশ্প্রকার পরিবর্তনের জঙ্গে সঙ্গে 
বীজ মধ্যে ভ্রণের চতুঃপার্থ্ে উহার ( জণের) পৌষ- 
গোঁপযোগী সামগ্রী সঞ্চিত হয় | ইতি পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে এই পদদীর্ঘকে অন্তবর্টজ কহে। অন্তবীজি ন। 

থাঁকিলে ভ্রণের মধ্যে কিম্বা! বীজদলের অভ্যন্তরে উক্ত 

সামগ্রী নিহিত থাঁকে | বীজ পরিপক্ক হইলে ইহা জনক 

উদ্ভিদ হইতে ফল সমেত অথবা! বিদাঁরিত-ফলদ্যুত 

হয়| বিষ্লিষ হয়। কতকগুলি উদভিদের ফল মৃত্তিকার 
নীচে উত্পন্ন এবং পরিপক্ক হয়। এবক্প্রকার উদ্বভিদ, 

ভূগর্ভ ফলক (মৃত্তিকার গর্ভে ফল আছে যাহার) যথ 
( কথন কখন) কীঁটাল গাছ। অপর কতকগুলি উদ্রতিদ, 
পক্ষ কিন্বা! কেশলবীজ প্রসব করিয়া থাঁকে। এতদবন্থ 
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বীজ বায়ু দ্বারা একস হইতে স্থ্খনীন্তরে নীত হয়। 
বীজ সমূছের বিস্তার বিষয়ে নদী প্রভৃতির মোত এবং 

প্রণীগণই প্রধান সাধন । বহু কারণে অধিকাংশ বীজ 

বিন হইয়া! যায়। সুতরাং ঈশ্বর কৃপায় একটা উদ্ৃভিদ্ 
তজ্জাতীয় উদ্ভিদ. উৎপাঁদনার্থ আঁবশ্যকাঁতিরিক্ত বীজ 
প্রসব না করিলে উদ্ভিদ বংশ রক্ষা হওয়! তাঁর হুইত। 
যথা একটী তামাকের গাঁছ চক্লিশ সহত্রের অধিক বীজ 

প্রমব. করে। ২ 
বীজের জীবনীশক্তি-___কোঁন 'কোন উদ্ভিদের বীজ 

পরিপক হওয়ার অব্যবহিত পরেই রোগিত না৷ হইলে 
বিনষ্ট হুইয়। যাঁয়। অর্থাৎ অঙ্ক রোৎপাঁদন ক্ষমতা বিহীন 
হয়! অপর. কতকগুলি বীজ বহুকাঁল গৃহে থাঁকিলেও 
নষ্ট ছয় না । অঙ্করোৎপাঁদন শক্তিকেই বীজের জীবনী 

শক্তি কহ যায়। আছারীয় বীজের জীবনীশক্তির ম্রণ 

ব্যতায় হইলেও আঁশ্বাদনের কোঁন হানি হয় না। কোঁন 
ত্বক. বীজ অতি অপ্পকাল যধ্যেই বিকৃত হয়। তদ্- 

বিপরীত দৃঢত্বক, বীজ দীর্ঘকাল গৃহে থাকিলেও প্রক- 
তিশ্থ, থাকে।, শিশ্বীজাভীয় উদ্ভিদের. বীজ দীর্যকাল 

এবং গেঁদাঁজাতীয়, ও নর্ষপ জাভীয় উদভিদের বীজে 
অত্যস্পকাঁল. মাত্র জীবনীশক্কি লক্ষিত হয়। 'তৈলবৎ 

ধ্যালবিউমেন বা আন্তবহ্জি সমগ্থিভ ঘাঁজের জীবনী-শক্কি 

অল্পকাল স্থায়ী এবং নান্তবীজি.( অনথবরীজ বিহীন.) কিনব 

আা1( ময়দা.) ্বতাঁবাপর যযারবিউমেম সমদ্বিত বীজের 
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জীবনীশক্তি দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়! থাঁকে | আঁ্রঅবস্থায় 
এবৎ অকালে সংগৃহীত বীজ অপেক্ষা পরিপক্ক এবং পরি- 
শঙ্ক বীজ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাঁকিতে দেখাযাঁয়। এক 

দেশ হইতে দেশান্তরে বীজ প্রেরণ করিতে হইলে দ্বিবিধ 

উপাঁয় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এক, প্রকৃত প্রস্তাঁবে 
পরিশুষ্ক করিয়া বাঁয়ুতে বিন্যস্ত করিয়া রাখা | অপর, 

এমন কোঁন দ্রবা দ্বার বীজ পরিবেষ্টিত করিবে যাহাতে 
বায়ু কিন্বা আর্ডুতা তশ্বধ্যে প্রবেশ করিতে না পাঁরে। 
কেছ কেহ বলেন অত্যন্ত কোমল বীজ ও শিক. আৰ্ত 

( মোমদিয়া চাঁক1) করিয়! নির্বিঘ্নে দূর দেশে প্রেরণ 

কর! যাইতে পারে। 

অস্করোপততি একটা পরিপক বীজ যথা স্থানে 
এবহ যথ। ঈমরে ন্যস্ত হইলে মধ্যস্থিত ভ্রণ তেজন্ী এব 

বর্ধিত হুইয়া চতুঃপার্শ্ছ বীজত্বক্ বিদীর্ণ করির! বহির্গত 
হয়। জরণের এবম্প্রকীর বহির্গমনের অন্যতর নাঁম অঙ্ক 

রোঁৎপত্তি | এই ক্রিয়ার নিমিত্ত উঞ্চত) আর্দ্রতা এবং 

বায়ু এই ত্রিবিধ পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন | আলোকাঁ- 
ভাবে অর্থাৎ অন্ধকারে এই ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সুন্দর 
রূপে নির্ধাছিত হয়। কতকগুলি বীজ জনক উদ্ভিদ, 

হুইতে বিশ্লিউ হইবার পূর্বেই অঙ্করিত হয়| কিন্তু এ 

প্রকার কচিৎ ঘটে | 
অঙ্করোন্ুুখ উদ্বতিদু বিশেষে আবশ্যক উষ্ণতাঁর তাঁর- 

তম্য দেখিতে পাওয়া যায়| অধিকাঁংশের পক্ষে ফাঁরণ- 
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হাটের তাঁপমাঁন যন্ত্রের ৬০ ছইতে ৮০ অংশ পধ্যন্ত 
উষ্ণতা অত্যন্ত অনুকূল | গ্রীত্ম প্রধান দেশীয় কতকগূলি 
উদভিদের পক্ষে অনেক অধিক উষ্ণতার আঁবশাক | 

ছত্রক এব শৈবাল গ্গাঁতীয় কোন কোঁন উদ ভিদ. অত্যন্ত 

শীত প্রধান স্থানে অস্করিত হইতে দেখ। যাঁয়। যথ 

হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ । তথায় শৈত্য নিবন্ধন জল 
(প্রায়) জমিয়া যায়। 

যেপর্য্যন্ত বীজ পরিশুষ্কাঁবস্থায় এবং পরশু জুশনে 

অবশ্থিতি করে সে পর্য্যন্ত অস্ক,রিত হয় না। কিন্তু আর্দ্রতা 

স্পর্শমাত্রেই জরণ আবির্ভূত হইতে আঁরস্ত করে। জল 
পরিশোষণ ছেতু বীজত্যান্তরিক গর্ভস্কীত এবং তন্নিবন্ধন 

বহিন্ভুক্ গুলি ছিন্ন হয়। চতুঃপাশ্বাস্থিত ত্বক ছিন্ন হইলে 
ভ্রণ বহির্গত হুইয়! পড়ে | এই সকল ব্যাপারের সঙ্গে 
ম্গে বীজত্যন্তরে উষ্ণতার কোন নির্দিষ্ট ক্রিয়! প্রযুক্ত 
এক প্রকার পদার্থ সুট হয়। এই নুতন স্্ট পদার্থ ভ্রূণ 
স্থিত শ্েতসার প্রথমত; রূপান্তরিত শর্করাঁয় তৎপরে 

একৃত শর্করায় পরিবর্তিত করে| ০০ শর্করা উদ্দ- 

ভিদষ্ক'রকে পৌষণ করে | 

আলোক অপেক্ষ! অন্ধকারে স্থিত বীজ ত্বরায় অস্ক,রিত 
হইতে দেখাযা য়। 

নীচের লিখিত অনুষ্ঠান গুলি অঙ্ক [রোঁৎ্পত্তির পক্ষে 
অত্যন্ত অনুকূল । যথা-মৃত্তিকার অনধিক নিন্ধে বীজগুলি 

বিন্যস্ত করিবে; তৎপরে বায়ু প্রবেশের পথ কদ্ধ না 
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হয় এবং উষ্ণতা ও আঁ্রতী মৃত্তিকাত্যন্তর হইতে নির্গমন 

করিতে না পাঁরে এই উদ্দেশে উপরিস্থিত মৃত্তিক! 
উত্তমরূপে চূর্ণ ( ধুলিবৎ) করিয়া! দিবে ; পরিশেষে কিয্ৎ 

অর্থাৎ যথোচিত পরিষীণে মেই স্থানের জল এবং 
উষ্ণতা প্রাঁ্তির বিধান করিয়া! দিতে হইবে । ক্ষু্র বীজ 

অপেক্ষা বন্ড বড় বীজ মৃত্তিকাঁর অধিক নীচে রোঁপণ 
কর] উচিত। এক বীজ এক সময়ের মধ্যে অন্করিত হয় 
না। অস্থুল ত্বক বীজ (অর্থাৎ যে সকল বীজ সহজে জল 

পরিশোষণ করে ) অত্যপ্প সময়ের মধ্যে অঙ্ক রিভ হুয় | 
তদ্বিপরীত শুষ্কতাপ্রাণ্ড এবং স্মুলত্বক বীজ গুলি অতি- 
দীর্ঘকাঁলে অঙ্করিত হইয়া থাঁকে। শেষোক্ত প্রকার 
বীজ এই নিমিত্ত জলমিশ্র করিয়া বপন, করিলে শীঘ্র 

অঙ্কিত হয়। এবং এই নিমিত্বই আমাদের কৃষকেরা 
অলাবু এবং পখলমশীক এভৃতি বীজ বপন করিবার পুর্বে 
জলে ভিজাইয়৷ রাখে । 

এক বীজ দল-উদ্তভিদের বীজ অঙ্কুরিত হওয়াঁর 
প্রণধলী অনেক একবীজ দল উদ্ভিদের জণ 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে ইহ! সাঁমী- 
নাতঃ কেবল একটা শৃঙ্গাকার পিগু (ডিবি ) মাত্র | অগ্র- 

ভাগ ক্রমশঃ হুক্ষম হুইয়! আসিয়াছে এবং মূল সহসা 
কর্তিত প্রায় স্থল দৃষট হয়। এই মূলের সমীপে একটা 
চির দেখিতে পাঁওয়] ষায়। কর্তিত প্রীয় স্থল মূল 
হইতে আস্থানিক শিকড় আঁবিভূত এবং উক্ত চিরের মধ্য 



১৯২ উদ্ভিদ বিচার । 

হইতে পক্ষাণু বহির্গত হয়। অপর ক্রমশঃ ৃক্ষম অংশটা 
পলক বীজ দল ব্যতীত আর কিছুই নয়। আদিম মূলের 
কেবল অত্যপ্প মাত্র বুদ্ধি হইয় থাকে | মূলের বহিরাঁ- 
বরণ ভেদ করিয়া আস্থ্ণনিক শিকড় বহির্ঠত হয়| 

দ্বিবীজ দল উদ্ভিদের বীজ অঙ্ক,রিত হওয়ার 

প্রণালী এই জাতীর বীজের জণ মধ্যে ( বিশে- 

শত; বীজদলীভ্ান্তরে ) কিন্বা! তাহার চতুংপার্থ্ে তৎ 
পৌঁষণোপযোগী সীমগ্রী নিহ্থিত থাকে | বীজ অঙ্ক, রোন্মুখ 
হইলে প্রথমতঃ মূলাঁঠু ছিদ্রাভিমুখে গ্রন্থিত, তৎপরে 

বীজদল বহির্গত হুয়। কোন কোন স্থলে বীজদল পত্রাঁ- 

কারে মৃত্তিকাঁর উপরিভাগে উত্থিত হইতে দেখা যাঁয়। 
এবস্প্রকার বীজদল উপভৌম এবং মৃত্তিকাঁর নিন্নস্থিত 
বীজদল অন্তর্ভোম বলিয়। অভিহিত হয়। পক্ষাু বীজ- 

দল দ্বয়ের মধ্য হইতে উদ্থিত হয়| কখন কখন ভ্ুইটী 
বীজদল বহুংখ্যক বীজদলে বিতক্ত হইতে দেখ] যাঁয়। 
প্রকৃত পত্রের আঁকারের সহিত বীজদলীয় পত্রীকারের 

কোঁন নির্দিষ্ট সন্বন্ধ লক্ষিত হয় ন1| 

মূল এবং কাণ্ডের স্থিতি কেন যে পক্ষাণু উপ- 

রিভাগে এবং মূলাঠু অধোভাগে ধাবিত হয় তাঁহার প্রন্ীত 

কারণ নির্দেশ করা কঠিন। অনেকে অনেক প্রকার 
বুধাইয়। গিয়াছেন। কিন্তু কেছই এপর্যন্ত এই সামান্য 

অথচ নিগৃঢ় ব্যাপারের তত্ব জাত হইতে সক্ষম হয়েন নাই 



একবিংশ অধ্যায়ের প্রশ্ন । 

১| ভুগ্র্ভ ফলক উদ্ভিদ. কারে বলে? উদাহরণ 

দাও! | 

২| বীজ সমূছের বিস্তার বিষয়ে নদীর আ্রোত গ্রভৃ- 
তির প্রয়োজনকি? 

৩। একটী উদ্ভিদ বহুসংখ্যক অর্থাৎ আবশ্যক 

তিরিক্ত বীজ প্রমব করে কেন? 
৪ | বীজের জীবনীশক্তির সংক্ষেপে বর্ণন কর। 

| উষ্ণতা ব্যতীত কিবীর্জ অঙ্করিত হইতে পাঁরে ? 

৬। অঙ্করোনুমুখ উদ্ভিদের পক্ষে সচরাঁচর কত 
পরিমাঁণ উষ্ণতার আবশ্যক? 

৭| অত্যন্ত শীত প্রধান স্থার্নে কোন. জাতীয় উদ্ভিদ, 

উৎপন্ন হয়? 

৮| কি প্রকার অনুষ্ঠান অুরোৎপত্তির পক্ষে অত্যন্ত 
অনুকূল? 

৯| পাঁলম শাকের ধীজ তিজাইয়। বপন করে কেন? 

১০1 এককীজদল উদ্ভিদের রর অঙ্করিত হওয়ার 

প্রণালী বর্ণন কর। 

১১ | দিবীজদল উদ্দাভিদের বীজ আঙ্করিত হওয়ার 

প্রণালী কীদৃশ ? | 

১২| উপভেধম এব? অন্তর্জোম বীজ দল কারে বলে ? 

১৩। প্রকৃত পত্রের আকারের সঙ্গে বীজ দলীয় 
গত্র!কারের কিকোন মশ্বন্ধ আছে? ৃ 



দ্বাবিংশ অধ্যায়। 

উনভিদ্ উষ্ণতা, আলোক এবং গতি। 

ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রস্ফুটিত পুষ্প 

হইতে, এবং কীজ অঙ্করিত হইবার সময়ে উদ্ততোৎপ্তি 

হয়| এত্ুভিন্ন উদ্ভিদের অন্যান্য. অংশেরও উষ্ণতা 

উৎপাঁদন শল্তি আছে। প্রতাষে কিন্বা শীতকালে 

পরীক্ষা করিয়! দেখিলে লক্ষিত হইবে যে চতুঃপা্ 

স্থিত; বাবু অপেক্ষা! উদ্রতিদ. গ্রণের উষ্ণতা অথিক। 

দিবদে অথব| গ্রীষ্বকালে এই উঞ্ণতাঁর হ্রাস হয়। 

শীতক্কালে বটরৃক্ষ মূলে বিনি একবার বলিয়াছেন উদ্- 

ভিদের উষ্ণতৌৎুপ।দিক! শক্তি তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি 

করিরাছেন। শ্রীত্মকীলে তদূবিপরীত বটচ্ছাঁয়া স্ুশীতল 

এবং স্িপ্ধ কারক হয়। আতপ তাঁপিত পান্থুই ইহার 

সাক্ষী। শীতঙ্গালে উষ্ণতার বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মকালে উবার 

হ্বাঁস হুইবাঁর কারণ এই যে গ্রীক্মকাঁলে প্রখর শষ্য কিরণ 

দ্বার। উদ.ভিদ রসের বাঁদ্পীকরণ ক্রিয়া তেজস্ষিনী হয়| 

তন্লিবন্ধন ওঁদৃভিদ্দিক উষ্ণতা সম্যক. উপলব্ধ হয় ন1। 

শীতকালে উক্ত ক্রিয়াকম তেজস্িনী থাকে সুরা 



ওদ্ভিদ্ উষ্ণতা, অ'লোঁক এবং গতি । ১৯৫ 

উষ্ণতা বিলক্ষণ অনুভূত হয়| প্রত্যুষ অপেক্ষা দিবনে 
এ উষ্ণতার কমতাঁও উত্ত ক্রিয়ার তাঁরতঘা হেতুক ঘটিয়া 
থাঁকে সন্দেহ নাই । 

পৌম্পিক আলেকের বিষয় যাহ! শুনিতে দয যায় 

বাস্তবিক তাহ! দর্শনেক্দ্রিয়ের ভ্রম মাত্র । উক্ত আলোক 

পুণ্পের অত্যুজ্জল লোহিত অথবা গীত বর্ণ ব্যতীত আঁর 
কিছুই নয় | কতক গুলি ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ বাস্তবিক 

আলোকোঁৎপাঁদন করে। এরগুক জাতীয় কতক গুলি। 

নির্দিটি উদ্ভিদের রম উত্তপ্ত করিলে আঁলোঁক বহির্গত 

হয়! ছাতা ধর। কা্খণ্ড হইতে যে কখন কখন অন্ধকারে 
অলোক নিঃস্থত হইতে দেখা যায় উক্ত আঁলোঁক বা দীপ্তি 

ছত্রক-বিনির্গত জ্যোঁতিঃ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
ওদ্রভিদিক গতি অর্থাৎ স্পন্দন কোঁন কোঁন স্থলে 

এরূপ সুস্পষ্ট -লক্ষিত হয় যে উহা অধঃ শ্রেণীস্থ প্রাণী- 

দিগের গতির সহিত উপম| দেওয়া! যাঁইতে পারে । অর্জন 

পরিচিত লঙ্জাঁকতীর গাঁছ স্পন্দনশীল উদ্ভিদের উত্রুষ্ট 

উদ্বাহরণ। উদতিদ্বেতাঁর! বলেন যে অনেক স্থলে উদভি- 

দের যে কোঁন অংশস্থিত কির সংখ্যক বিবরাধুগর্ভে তরল 
পদার্থ পুপ্লীক্ূত হুইলে সমীপবত্তর্ণ অপর বিবরাঁধু গুলি 
প্রায় শৃন্যগর্ভ হইয়। পড়ে। এতন্লিবন্ধন একস্থান স্ীত 

এবহ অপর স্থান সংকুচিত হওয়ায় উদ্ভিদের এ অংশ 

ঈষদ্বত্র।কাঁর ধারণ করে 1 অন্যান্য স্থলে কতকগুলি বিবরাঁধু 

অপর বিবরাঠু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাঁযুক্ছিত জলী- 



যাংশ আকর্ষণ কিম্বা মধ্যস্থিত তরলপদার্থ বাঁন্পাঁকাঁরে 
বহিষ্করণ করিলে উক্ত প্রঙ্জার গতি লক্ষিত ছয়। আবার 

কোঁন কোন্ উদভিদের গতি বা স্পন্দন উৎ্পাঁদনার্থ 

স্পর্শ-ক্রিরার আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায়,। যথ! 

লজ্জাবতী উদ্ভিদে | অধঃশ্রেণীস্থ কৌন কৌন উদ ভিদের 
প্ররুত প্রস্তাবে গতি-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

এবক্প্রকাঁর গতির প্ররূত কাঁরণ অদ্যাপি কেই স্থির করিয় 

উঠিতে পাঁরেন নাই। 

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের গ্রশ্ন। 
(বিবাহ রসি 

১| বটচ্ছায়। যে শীত কালে উষ্ণ এবং গ্রী কালে 
শীতল হয় তাহার কারণ কি? 

২। উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গতি ব1 জ্পন্মনের 

কাঁরণ নির্দেশ কর | 

৩ পেধম্পিক-আঁলোক বাস্তবিক কি? ওদভিদিক 
আলোকের একট উদীহরণ দাও! 

পাপ পি ৮৭ পাপ কত পপ পপ ০০০ পা 

*এপর্য্যত্ত ওদভি(দিক বিবরাণ, পদার্ঘট কি তাহার লিব্বাচন করা 
হয় নাই । উদ ভিপের ত্বক, পত্র, শাখা বা অম্য কোন অং্গর কিয়দংণ 
অগুবীক্ষণ যন্ত্র বারা পরাক্ষা কারয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে উহা 
বিবরাণ্ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ভ বিনির্দিত। এই গর্ভ গলির অত্যস্তর 
ভরল পদার্থ অবস্থিতি করে । 



বিবিধ প্রশ্ন । 

১| মোঁচার খোঁল। বাস্তবিক কি? 

২। শীখআলু গদার্ঘটা কি? 
৩। বাঁশের খোল কি? 

৪| শিমুলের কাঁটা কি? 
৫ | খেজুরের কীট কি? 

৬ | জিউলির শাখা স্থিত পত্র গুলিকে কি প্রকার পত্র 

কহা যায়? 

| ভূর্জ পত্র বাস্তবিক কি? 
৮ বকুল কি ফল? 

৯| চতুক্বোণ কাঁণ্ডের কয়েকটা উদাহরণ দেও | 

১০| ক উদ ভিদের একাধিক দৃষ্টান্ত দেও | 
১১ নারিকেলের মুখটা বাস্তবিক কি? তালের মুখুীও 

কি এক পদার্থ? 

১২। কয়েকটা বহিঃসার উদ্ তিদের উদাহরণ দেও । 

১৩| কয়েকটা সেপকুণ্ুক পুঙ্পের উদাহরণ দেও | 

১৪1 বাঁবলাঁর পত্রকে কি প্রকাঁর পত্র কা যাঁয়? 
১৫। অপর পত্র বৃত্ত এবং জন্বীর জাতীয় ( অর্থাৎ লেরু 
বেল ইত্যাদি ) উদ্ভিদের পত্রৰৃন্ত ০১ মধে 

গ্রভেদ কি? 

১৬। শেফালিকা পুষ্পশ্রক কীদৃশ অকের উদ ? 



রর রি 
বির) টু রত 

৮৮ নে মি ডি 
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